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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA 

 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE PE PERIOADA 

STARII DE ALERTA, 

CONFORM LEGII NR. 55/2020 

 

PROBA INTERVIU 

 

 

Bibliografie si tematica pentru concurs ocupare post medic specialist 

-  SECTIA CLINICA ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA – 

Tematica: 

1. Anestezicele inhalatorii 
2. Anestezicele intravenoase 
3. Opioidele 
4. Relaxantele musculare 
5. Medicatia sistemului nervos vegetativ 
6. Aparatul de anestezie 
7. Sistemele respiratorii anestezice 
8. Evaluarea preoperatorie si premedicatia 
9. Anestezia in raport cu afexctiunule coexistente 
10. Abordarea caii respiratorii 
11. Monitorizarea intraanestezica 
12. Complicatiile anesteziei genarale 
13. Unitatea de ingrijire postoperatorie  

Bibliografie: 
  ,,Anestezie clinica’’, Ed. Clusium,2001 - Iurie Acalovschi 
 

Bibliografie si tematica pentru concurs ocupare posturi asistenti medicali 

-  SECTIA CLINICA ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA – 

Bibliografie si tematica  

1. Notiuni de Anestezie si Terapie Intensiva pentru asistenti medicali licentiati si moase, Daniela Ionescu, Ed 

Casa Cartii de Stiinta 2010. Cap. 3,4,6,7, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 16, 17, 18, 19, 20. 2. 

Ghiduri si protocoale in medicina de urgenta, Cimpoiesu D., Editura PIM, 2007- CAP.1, CAP.2  

3. Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare postliceale, Daschievici S., Mihailescu M. – CAP.7, 8, 

9, 15;  

4. ORD. MSF 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitatile medicale - Cap. I, II, III, V,VI,XII  

5. ORD. 1101/30.09.2016 , Cap I, Cap II,Art.13, Anexa3, Anexa 4.  

6. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitățile sanitare publice și private - Capitolul Sterilizarea.  

7. Ghidul National de utilizare terapeutica a sangelui si a componentelor sanguine umane: Capitolele: Utilizarea 

corespunzatoare a sangelui si produselor de sange Produse de sange Transfuzia- proceduri clinice Efecte adverse 

ale transfuziei 
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Bibliografie si tematica pentru concurs ocupare post asistent medical 

-  LABORATOR ANALIZE MEDICALE – 

 

DEPARTAMENT BIOCHIMIE/ HEMATOLOGIE 

Tematica: 

1. Recoltarea şi prelucrarea probelor de sânge. 

2. Determinarea în ser a activităţii TGP (ALAT)- principiul metodei, valori de 

referinţă, interpretare rezultate. 

3. Determinarea în ser a activităţii TGO (ASAT)- principiul metodei, valori de 

referinţă, interpretare rezultate. 

4. Determinare în ser a activităţii fosfatazei alcaline (ALP) - principiul metodei, 

valori de referinţă, interpretare rezultate. 

5. Determinarea  în ser a activităţii γ-GT - principiul metodei, valori de referinţă, 

interpretare rezultate. 

6. Examen de urină:  

a. examenul calitativ al urinii 

b. examenul cantitativ al urinii 

c. examenul microscopic al sedimentului urinar 

7. Dozarea substanţelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, 

ion bicarbonic. 

8. Dozarea proteinelor sanguine: electroforeza, dozarea fibrinogenului. 

9. Dozarea ureei, amoniacului, acidului uric, creatininei. 

10. Dozarea bilirubinei sanguine. 

11. Dozarea glucozei. 

12. Dozarea colesterolului total, trigliceridelor, HDL-colesterolsi LDL-colesterol. 

13. Determinarea grupelor sanguine însistemul AB0. 

14. Determinarea factorului Rh siaanticorpilor Anti-Rh. 

15. Determinarea timpului de sângerare. 

16. Determinarea timpului de coagulare. 

17. Determinarea timpului de trombolpastinapartial activata (aPTT). 

18. Determinarea timpului Quick (TQ). 

19. Determinarea timpului de trombină (TT). 

20 Hemograma completă, normal si în unele stări patologice constant eritocitare; 

VSH. 

21 Etapele de realizare pentru colorația May-Grümwald-Giemsa. 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Laborator Clinic Hematologie – KondiVangel Ed. Medicala 1981 

2. Hematologie – Tratat de medicina interna, Hematologie clinica vol I si II, 

coordonator D. Colita, Ed. Medicala 1996-1999 

3. Hematologie medicala – Delia MutPopescu, Ed. All 1998 

4. Biochimie clinică – Implicații practice Edițiaa II-a - MinodoraDobreanu - Ed. 

Medicala 2010. 

5. Ghid de biochimiemedicală – Maria Greabu, Alexandra Totan, Maria Mohora et 

al. – Editura Curtea Veche -2014. 

6. Biochimie medicală – Nastasia Gheorgiță, Luminița Jerca, Cristiana Filip, 

Didona Ungureanu, Bogdan Stoica – Editura Pim– 2009. 
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Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist  

- LABORATORUL DE MEDICINĂ NUCLEARĂ –  

- COMPARTIMENT TERAPIE IZOTOPICA - 

 

TEMATICA 
1. Participarea asistentului medical la examinări imagistice. 

2. Aparatura de detectie a radiatiei gamma si formarea imaginii scintigrafice: principiul metodei. 

3. Structura nucleului atomic: radiatia electromagnetica; radionuclizii si radiatiile lor; emisia de radiaţii 

alfa; emisia de radiaţii beta; emisia de radiaţii gamma; terminologie, unitati de masura ale dezintegrarii 

radioactive. 

4. Tomografia computerizată: principiul metodei. 

5. Agenti radioactivi (radioizotopi) uzuali pentru imaginea scintigrafica: tehnetiu 99m;  

6. Radioizotopii iodului folositi in medicina nucleara. 

7. Normele fundamentale de securitate radiologica (NSR-01). 

8. Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04).  

9. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-14). 

10. Drepturile Pacientului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de 

practică pentru asistenții medicali generaliști. 

2. Codorean I., Bugeag Gh. - Imaginea scintigrafică în practica clinică, Ed. Militară, Buc. 1985. 

3. Mihai Lungeanu – Manual de tehnica radiologica - Ed. Medicală, Bucuresti 1988. 

4. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei 

Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 404 și nr. 404 bis din 29 august 2000, modificate prin Ordinul președintelui Comisiei 

Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006. 

5. Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (NSR-04), 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

446 şi nr. 446 bis din 25 iunie 2002, modificate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al 

preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1806/321/2006, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007. 

6. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-14), aprobate prin Ordinul 

președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 358/2004, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 februarie 2005. 

7.  Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Bibliografie si tematica pentru concurs ocupare post asistent medical 

-  SECTIA CLINICA ONCOLOGIE MEDICALA – 

  I. Tehnici de îngrijire a omului bolnav și a omului sănătos 

 1. Administrarea medicamentelor; 

 2. Administrarea produselor sangvine; 

 3. Sondaje, lavaje, clisme, stome; 

 4. Recoltarea produselor biologice și patologice ; 

 5. Evaluarea și înregistrarea în FO a funcțiilor vitale; 

6. Înregistrarea EKG; 

 7. Bilanț hidroelectrolitic; 
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8. Pregătirea pacientului pentru explorări imagistice și endoscopice; 

9. Tehnica efectuării pansamentelor  

10. Igiena și confortul pacientului 

11. Alimentația și dieta pacientului 

12. Întocmirea planului de îngrijire a pacientului  

II. Urgențe medico-chirurgicale: 

1. Resuscitarea cardio-pulmonară la adult: protocolul BLS, protocolul ALS, managementul 

căilor aeriene și ventilația, tehnica de defibrilare, aritmiile cardiace peri-resuscitare, terapia 

medicamentoasă, monitorizare  

 2. Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;  

 3. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie, conduită de 

urgență; 

 4. Hemoragii: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;  

 5. Edemul pulmonar acut (EPA): factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de 

urgență, tratamentul E.P.A 

 6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduită de urgență 

 7. Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgență;  

 8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgență, tratamentul de durată. 

9. Hipertensiunea arterială: fiziopatologie, terapie 

 10. Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;  

 11. Insuficiența renală acută 

 12. Retenția acută de urină 

13. Complicațiile diabetului zaharat: cauze, manifestări clinice, conduită terapeutică 

 12. Colicele 

 13. Șocul  

 14. Stările comatoase.  

 15. Arsurile termice. 

III. Bolile infecțioase și epidemiologice 

IV. Infecțiile nosocomiale,  precauțiunile  universale, manipularea deșeurilor rezultate din activitatea 

medicală 

V. Elemente de nursing oncologic: 

  - concepte fundamentale în cancer, diagnostic, stadializare, tratament specific; 

 - depistare precoce și screening; 

- îngrijirea pacientului cu chimioterapie citotoxică, cu radioterapie; 

- manipularea în siguranță a citostaticelor; 

 - îngrijirea pacientului aflat în stare terminală. 

 

Bibliografie 
 

1. L. Titircă: Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistenții medicali, ediția a III-a – 

Editura Medicală, 2015 

2. L. Titircă: Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor 

fundamentale. Vol I – Editura Viața Medicală Românească, 2008  

3. L. Titircă: Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali. Vol II – Editura Viața 

Medicală Românească, 2008  

4. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști, proiect propus de OAMGMAMR și 

aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013 

5. L. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer – Editura U.M.F. “ Gr. T. Popa” Iași –, 

Ediția a II-a, 2018 

6. Ministerul Sănătății Publice, Institutul Național de Transfuzie Sanguină: Ghidul Național de 

utilizare terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine umane, 2007  
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7. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

8. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 

pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

9. Ordinul M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activități medicale 

10. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 asupra drepturilor pacientului, actualizată  

11. Fișa postului pentru asistentul medical generalist Secția Clinică Radioterapie 

12. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului 

medical din România 

 

Bibliografie si tematica pentru concurs ocupare post asistent medical 

-  SECTIA CLINICA RADIOTERAPIE MEDICALA – 

TEMATICA 

I. Tehnici de îngrijire a omului bolnav și a omului sănătos 

 1. Administrarea medicamentelor; 

 2. Administrarea produselor sangvine; 

 3. Sondaje, lavaje, clisme, stome; 

 4. Recoltarea produselor biologice și patologice ; 

 5. Evaluarea și înregistrarea în FO a funcțiilor vitale; 

6. Înregistrarea EKG; 

 7. Bilanț hidroelectrolitic; 

8. Pregătirea pacientului pentru explorări imagistice și endoscopice; 

9. Tehnica efectuării pansamentelor  

10. Igiena și confortul pacientului 

11. Alimentația și dieta pacientului 

12. Întocmirea planului de îngrijire a pacientului  

II. Urgențe medico-chirurgicale: 

1. Resuscitarea cardio-pulmonară la adult: protocolul BLS, protocolul ALS, managementul căilor 

aeriene și ventilația, tehnica de defibrilare, aritmiile cardiace peri-resuscitare, terapia medicamentoasă, 

monitorizare  

 2. Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;  

 3. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie, conduită de 

urgență; 

 4. Hemoragii: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;  

 5. Edemul pulmonar acut (EPA): factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de 

urgență, tratamentul E.P.A 

 6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduită de urgență 

 7. Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgență;  

 8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgență, tratamentul de durată. 

9. Hipertensiunea arterială: fiziopatologie, terapie 

 10. Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;  

 11. Insuficiența renală acută 

 12. Retenția acută de urină 

13. Complicațiile diabetului zaharat: cauze, manifestări clinice, conduită terapeutică 

 12. Colicele 

 13. Șocul  
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 14. Stările comatoase.  

 15. Arsurile termice. 

III. Bolile infecțioase și epidemiologice 

IV. Infecțiile nosocomiale,  precauțiunile  universale, manipularea deșeurilor rezultate din activitatea 

medicală 

V. Elemente de nursing oncologic: 

  - concepte fundamentale în cancer, diagnostic, stadializare, tratament specific; 

 - depistare precoce și screening; 

- îngrijirea pacientului cu chimioterapie citotoxică, cu radioterapie; 

- manipularea în siguranță a citostaticelor; 

 - îngrijirea pacientului aflat în stare terminală. 

 

 

Bibliografie 
 

1. L. Titircă: Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistenții medicali, ediția a III-a – 

Editura Medicală, 2015 

2. L. Titircă: Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale. 

Vol I – Editura Viața Medicală Românească, 2008  

3. L. Titircă: Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali. Vol II – Editura Viața 

Medicală Românească, 2008  

4. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști, proiect propus de OAMGMAMR și 

aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013 

5. L. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer – Editura U.M.F. “ Gr. T. Popa” Iași – 2006 

6. Ministerul Sănătății Publice, Institutul Național de Transfuzie Sanguină: Ghidul Național de utilizare 

terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine umane, 2007  

7. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

8. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 

testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în 

funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei 

procesului de sterilizare 

9. Ordinul M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activități medicale 

10. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 asupra drepturilor pacientului, actualizată  

11. Fișa postului pentru asistentul medical generalist Secția Clinică Radioterapie 

12. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului 

medical din România 

 

 

Bibliografie si tematica pentru concurs ocupare post asistent medical 

-  SPITALIZARE DE ZI – 

 

TEMATICA: 

I. Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali 

1) Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale  

2) Participarea asistentului medical la punctii  

3) Recoltarea produselor biologice si patologice 

4) Sondaje, spalaturi, clisme 
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5) Administrarea medicamentelor 

6) Transfuzia de sange 

7) Participarea asistentului medical la explorari de imagistica si explorari endoscopice  

8) Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii  

9) Menţinerea şi îngrijirea unei linii venoase existente 

10) Îndepartarea dispozitivului intravenos periferic  

11) Participarea la punerea şi îndepartarea cateterului venos central 

12) Evaluarea functiilor vitale 

13) Bilant hidro- electrolitic 

II. Urgente medico-chirurgicale 

1) Urgentele aparatului respirator 

2) Urgentele aparatului cardiovascular 

3) Urgente abdominale 

4) Urgente renale si urologice 

5) Urgente neurologice 

6) Socul  

III. Elemente de nursing in cancer 

Sectiunea I        Oncologie generala in practica nursingului  

Sectiunea II       Principiile tratamentelor in cancer 

Sectiunea III     Nursing in principalele cancere umane 

Sectiunea V       Principiile managementului simptomelor in cancer 

Sectiunea VI     Ingrijirile paliative si starea terminala 

Sectiunea VII    Aspecte de practica a nursingului – Etica in nursingul oncologic 

 

         IV.     Prevenirea infectiilor nosocomiale – precautiuni universale 

          V.  Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei    medicale in 

unitatile sanitare  

         VI.     Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia, si sterilizarea in unitatile sanitare 

 VII.  Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si 

metodologia  de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurilor rezultate din 

activitati medicale. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. L.Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, Ed.Viata Medicala 

Romaneasca, 2001. 

2. L.Titirca: Urgente medico-chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucuresti 2001. 

3. Lucian Miron si colaboratorii – Elemente de nursing in cancer, editia  a II-a,  editura 

GR.T.Popa, Iasi, 2018. 

4. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

5. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia 

si sterilizarea in unitatile sanitare. 

6. Ordinul M.S. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.   

7. ORDIN   Nr. 1142 din  3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică 

pentru asistenţi medicali generalişti -  Emitent  - Ministerul Sanatatii publicat in 

Monitorul Oficial NR. 669 bis  din 31 octombrie 2013. 
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8. Ministerul Sanatatii Publice, institutul National de Transfuzie Sanguina:Ghidul national 

de utilizare terapeutica rationala a sangelui si a componentelor sanguine umane, 2007 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST 

INFIRMIERI 

 

Bibliografie și tematică  

 

13. ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR 

MEDICALI DIN ROMÂNIA – PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREGĂTIRE A 

INFIRMIERELOR 2012: 

 MODULUL III – A3 – Regimuri alimentare; Alimentația activă și pasivă; 

                    – B1 – Schimbarea Lenjeriei de pat și lenjeriei personale.  

14. ORDIN nr. 961 din 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele 

de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor 

chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi 

eficienţei procesului de sterilizare: 

 ANEXA 1 - Capitolul II – Articolele: 2, 3, 4; Capitolul III – Articolele: 8, 12, 

13, 14, 15, 19, 20, 27; 

 ANEXA 3; 

 ANEXA 4. 

 

15. ORDIN nr. 1.101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

 ANEXA 4 (PRECAUŢIUNILE STANDARD -  Măsuri minime obligatorii 

pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale). 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST 

BRANCARDIERI 

 

Bibliografie și tematică  

 

1. ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI 

ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

PREGĂTIRE A INFIRMIERELOR 2012: 

 MODULUL III – B4 – Mobilizarea pacientului; 

                    – B5 – Transportul și însoțirea pacienților.  

2. ORDIN nr. 1.101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

 ANEXA 4 (PRECAUŢIUNILE STANDARD -  Măsuri minime obligatorii 

pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale). 
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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST REGISTRATOR 

MEDICAL 

 

TEMATICA 
1. Actele necesare pentru internarea bolnavilor. 

2. Completarea F.O. 

3. Persoanele asigurate. 

4. Drepturile si obligatiile pacientilor. 

5. Inregistrare, stocare, prelucrare, si transmitere a informaiilor legate de activitatea spitalului. 

6. Care sunt documentele cu care se lucreaza la secretariatul sectiei, predarea si arhivarea lor. 

7. Tinuta si modul de adresabilitate privind relatiile cu personalul sectiei si a pacientilor. 

8. Atributiile registratorului medical ( fisa postului). 

9. Cum se procedeaza cu valorile financiare incasate si ce include in acestea. 

10. Notiuni generale privind utilizarea calculatorului. 

11. Tehnoredactarea documentelor, creare documente noi, deschidere documente existente , 

introducere/ modificare text, creare tabele, utilizare formule de calcul. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului 

2. ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003 

3. Regulamentul UE 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

4. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 

pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

5. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si 

completarile ulterioare 

TITLUL VII - SPITALELE 

CAP. I - Dispoziţii generale 

CAP. II - Organizarea şi funcţionarea spitalelor 

TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate  

CAP. II - Asiguratii 

SECŢIUNEA 1- Persoanele asigurate,  

SECŢIUNEA a 2-a -Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor 

CAP. III -Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

SECŢIUNEA a 2-a - Servicii medicale curative 

SECŢIUNEA a 3-a -Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive 

asistive şi alte mijloace terapeutice 

SECŢIUNEA a 5-a- Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state 

SECŢIUNEA a 6-a - Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 

TITLUL IX - Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 

CAP. II - Cardul european de asigurări sociale de sănătate 

CAP.III - Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 

6. DECRET 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa 

7. LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (republicată),privind arhivarea documentelor în formă 

electronica 
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8. ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006, privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, 

stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului 

9.  Windows XP,Windows 7, Microsoft office 2003/2007/2010(Microsoft word, Excel) 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS OCUPARE POST ECONOMIST DEBUTANT 

 

1. ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

2. ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 

3. Legea nr.82/1991 - Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare 

4. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

5. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

6. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

7. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice 

8. ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST REFERENT DE 

SPECIALITATE 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; 

 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul 

VII Spitalele; 

 ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei 

de evaluare şi acreditare a spitalelor; 

 ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănatate nr. 10/2018 

privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-

lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare; 

 ORDIN nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de 

suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi; 
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 Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței 

medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în 

dificultate din România; 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănatate nr. 298/2020 

pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului 

de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănatate nr. 185/2020 

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unitaților 

sanitare cu paturi; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănatate nr. 32/2020 

privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănatate nr. 147/2020 

privind aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu 

paturi; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănatate nr. 148/2020 

privind aprobarea Instructiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare 

cu paturi; 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de functionare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare 

pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de 

evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de 

feedback al pacientului în spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor 

Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 ORDIN nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al 

calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, 

în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului. 

 

TEMATICA: 

 

1. Organizarea și funcționarea sistemului sanitar din Romania 

2. Conceptul de calitate 

3. Procesul de planificare, implementare, evaluare și control al calității într-o unitate  sanitară 
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4. Managementul strategic și organizațional 

5. Instrumente de îmbunătățire a calității - Ishikawa, Pareto, analiza cauza efect, SWOT, 

matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis) 

6. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor dintr-o unitate sanitară 

7. Dezvoltarea conceptului de siguranță a pacientului la nivelul unității sanitare  

8. Structura de calitate din cadrul unității sanitare 

9. Concepte si definiţii ale auditului (SR EN ISO / CEI 17000: 2005) 

10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în institutie 

11. Elaborarea unui program de audit clinic 

12. Elaborarea si implementarea planului de audit – misiunii de audit clinic 

13. Tehnici si metode în auditul clinic 

14. Rol si competente ale auditorului clinic, etica in activitatea de audit clinic 

15. Pregătirea și desfășurarea procesului de acreditare într-o unitate sanitară cu paturi  

16. Managementul riscurilor 

17. Circuite funcționale într-o unitate sanitară cu paturi 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS OCUPARE POST REFERENT DEBUTANT 

 

1. Legea nr.82/1991 - Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare 

2. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

3. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

4. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice 

5. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale 

unităţilor socialiste 

6. HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum 

şi în cazul deplasării în interesul serviciului 

7. ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 

8. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii 

şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice**) 

9. LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 (*actualizată*) pentru întărirea disciplinei financiare privind 

operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

 

  

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS OCUPARE POST REFERENT DEBUTANT DIN 

CADRUL COMPARTIMENTULUI EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 

 

1. Legea nr.82/1991 - Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare 

2. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

3. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

4. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii 

şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice**) 

5. ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 
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BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS OCUPARE POST SECRETAR 
 

1. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.  

2. Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de 

interes public.  

3. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.  

4. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor. 

5. Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția 

datelor). 

 

 

 

 

MANAGER, 

EC. MIRELA GROSU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ec. Claudia Patriche 


