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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTULUI 

MEDICAL DIN CADRUL SECTIEI CLINICE HEMATOLOGIE 
 

Tematica: 

I. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali 

                  1.Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale 

                  2.Punctiile 

                  3.Recoltarea produselor biologice si patologice 

                  4.Sondaje, spalaturi, clisme 

                  5.Administrarea medicamentelor 

                  6.Transfuzia de sange 

                  7.Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice si endoscopice 

II. Urgente medico-chirurgicale 

 1. Urgentele aparatului respirator 

 2. Urgentele aparatului cardiovascular 

 3. Urgentele abdominale 

 4. Urgentele renale si urologice 

 5. Urgentele neurologice 

 6. Socul  

III. Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de diagnostic si tratament 

  1. Boli mieloproliferative cronice 

 2. Sindroame mielodisplazice si leucemii acute 

 3. Sindroame limfoproliferative 

 4. Gamapatii monoclonale – Mielomul multiplu 

            5. Chimioterapia 

            6. Tratamente complementare 

            7. Transplant de celule stem hematopoietice 

 

IV. Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile 

sanitare 

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

VI. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si metodologia de 

culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 

Bibliografie: 

1. L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001 

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

Romaneasca, 2001 

3. Catalin Danaila, Angela Dascalescu – Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de diagnostic si 

tratament, Editura  Junimea, 2011 

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

infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 

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

in unitatile sanitare 

6. Ordinul MS 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  
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE  IN CADRUL BIROULUI 

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 

 

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

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

VII Spitalele 

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

evaluare şi acreditare a spitalelor 

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

entităţilor publice 

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

ulterioare 

6. Ordinul 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 46/2003; 

7.  ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor 

sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare 

8. Ordinul 432/2019 privind aprobarea conditiilor si a metodologiei de suspendare a acreditarii 

unitatilor sanitare cu paturi; 

9. Ordinul 298/2020 privind aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de 

implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei 

pacientului; 

10. Ordinul nr. 185/2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea etapei de pregatire a 

evaluarii unitatilor sanitare cu paturi 

11. Ordinul 32/2020 privind aplicarea modalitatii d eplata de catre unitatile sanitare a taxei de 

acreditare; 

12. Ordinul 147/2020 privind instructiunilor privind desfasurarea etapei de evaluare a unitatilor 

sanitare cu paturi; 

13. Ordinul 148/2020 privind aprobarea Instructilunilor privind desfasurarea etapei de acreditare a 

unitatilor sanitare cu paturi; 

14. Ordinul 1312/250/2020 privind organizarea si functionarea structurii de management al calitatii 

serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, in procesul 

de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei 

pacientului; 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTILOR 

MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL LABORATORULUI DE MEDICINA 

NUCLEARA 

 

1. L.Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali Vol. II -  Ghid de nursing 

(2006) 

2. Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor 

nucleare 

3. NSR 14 (Norme de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara) 

4. NSR 04 (Norme privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale) 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE  IN CADRUL  

SPITALIZARII 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 

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. Ingrijirea si abordarea 

unei linii venoase central si a camerelor implantabile. 

12) Evaluarea functiilor vitale 

13) Bilant hidro- electrolytic 

14) Administrarea citostaticelor 

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 si Hematologie clinica 

Partea I:  Introducere in nursing-ul cancerului 

Partea II: Tratamentul si nursing-ul pacientului cu cancer 

Partea III: Principalele cancere umane 

Partea IV: Complicatiile cancerului 

Partea V- Urgentele oncologice. Anexe 

Hematologie clinica: 

Hematopoieza 

Fiziologia sangelui 

Investigatii in hematologie 

Anemiile 

Transfuziile 

Aplaziile medulare 

Hemopatiile maligne 

 

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

3. Elemente de nursing in cancer; Lucian Miron; Eduard Bild, Ingrith Miron, Stefan 

Curescu; Editura Gr T Popa, UMF Iasi; 2006. 

4. Hematologie clinica – Catalin Danaila, Angela Dascalescu, Ion Antohe, Editura Gr T 

Popa UMF Iasi, 2017 

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

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

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

si sterilizarea in unitatile sanitare. 

7. 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.   

8. 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 

9. Ministerul Sanatatii Publice, institutul National de Transfuzie Sanguina:Ghidul national 

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

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE  ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST - AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE  

 

TEMATICA: 

IV. Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali 

 

15) Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale  

16) Participarea asistentului medical la punctii  

17) Recoltarea produselor biologice si patologice 

18) Sondaje, spalaturi, clisme 

19) Administrarea medicamentelor 

20) Transfuzia de sange 

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

22) Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii  

23) Menţinerea şi îngrijirea unei linii venoase existente 

24) Îndepartarea dispozitivului intravenos periferic  

25) Participarea la punerea şi îndepartarea cateterului venos central. Ingrijirea si abordarea 

unei linii venoase central si a camerelor implantabile. 

26) Evaluarea functiilor vitale 

27) Bilant hidro- electrolytic 

28) Administrarea citostaticelor 

V. Urgente medico-chirurgicale 

7) Urgentele aparatului respirator 

8) Urgentele aparatului cardiovascular 

9) Urgente abdominale 

10) Urgente renale si urologice 

11) Urgente neurologice 

12) Socul  

VI. Elemente de nursing in cancer si Hematologie clinica 

Partea I:  Introducere in nursing-ul cancerului 

Partea II: Tratamentul si nursing-ul pacientului cu cancer 

Partea III: Principalele cancere umane 

Partea IV: Complicatiile cancerului 
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Partea V- Urgentele oncologice. Anexe 

Hematologie clinica: 

Hematopoieza 

Fiziologia sangelui 

Investigatii in hematologie 

Anemiile 

Transfuziile 

Aplaziile medulare 

Hemopatiile maligne 

 

         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: 

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

Medicala Romaneasca, 2001. 

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

12. Elemente de nursing in cancer; Lucian Miron; Eduard Bild, Ingrith Miron, Stefan 

Curescu; Editura Gr T Popa, UMF Iasi; 2006. 

13. Hematologie clinica – Catalin Danaila, Angela Dascalescu, Ion Antohe, Editura Gr T 

Popa UMF Iasi, 2017 

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

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

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

si sterilizarea in unitatile sanitare. 

16. 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.   

17. 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 

18. Ministerul Sanatatii Publice, institutul National de Transfuzie Sanguina:Ghidul national 

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

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST STERILIZARE 

 

 

1. ORDINUL  961  din   19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia 

si sterilizarea in unitatile sanitare 

2. ORDINUL 1101 din  2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare  a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

3. ORDINUL 1226 din 3 decembrie 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 

4. ORDINUL 914 din 26 iulie 2006 (actualizat 2016) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 

care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare: Anexa 3, 

art. 69 – 76. 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST - SECTIA CLINICA ONCOLOGIE MEDICALA SI SECTIA CLINICA 

RADIOTERAPIE 

 

 

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) și boala tromboembolică: 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. Șocul  

 13. Stările comatoase.  

 14. Arsurile termice. 

III. Bolile infecțioase și epidemiologice 

IV. Prevenirea și limitarea transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale,  precauțiunile  universale 

și complementare, manipularea deșeurilor rezultate din activitatea medicală 

V. Elemente de nursing oncologic: 

  - concepte fundamentale în cancer, factori de risc, diagnostic, stadializare, tratament specific; 

 - depistare precoce și screening; 

 - principiile tratamentelor în cancer; 

 - nursing în principalele cancere umane; 

 - urgențele oncologice; 

- îngrijirea pacientului cu radioterapie, cu chimioterapie citotoxică; 

- manipularea în siguranță a citostaticelor; 

 - îngrijirea pacientului aflat în stare terminală. 
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VI. Drepturile și obligațiile pacienților 

VII. Noțiuni generale pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. L. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer, ediția a II-a – Editura “ Gr. T. Popa” 

UMF Iași – 2018 

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

aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013 

3. Diana Carmen Preotu-Cimpoeșu et all - Protocoale și ghiduri actuale în medicina de urgență – 

Editura “ Gr. T. Popa” UMF Iași – 2011 

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

Medicală, 2019 

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

fundamentale. Vol I – Editura Viața Medicală Românească, 2008  

6. L. Titircă: Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali.– Editura Cartea 

Medicală, 2018  

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

utilizare terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine umane, 2007  

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

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

9. 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 

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

rezultate din activități medicale 

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

12. Legii 278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi 

a profesiei de asistent medical; 

13. OUG nr. 144/28.10.2008  privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; 

14. Fișa postului pentru asistentul medical generalist Secția Oncologie Medicală/Secția Clinică 

Radioterapie/(după caz) 

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

din România 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMEN PROMOVARE BIOINGINER MEDICAL  

 

1. Directiva 93/42/EEC – privind Dispozitivele medicale modificată 47/2007/EEC
*
; 

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată:  

Titlul XX- Dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive assistive.
*
 

3. Legea nr. 92/2012, privind dispozitivele medicale – Capitolul III – Clasificarea DM.
*
 

4. Ordinul BRML nr.148 din 15.05 2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare 

supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012.
*
 

5. Ordinul ministrului sanatatii nr. 792 din 29 iunie 2006 privind desfasurarea procedurii de 

investigatie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale, cu 

modificările şi completările ulterioare.
*
 

6. ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor 

medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.
*
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7. Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în 

domeniul dispozitivelor medicale.
*
 

8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza 

naţională de date.
*
 

 

 
 

MANAGER, 

EC. MIRELA GROSU 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ec. Claudia Patriche 
 


