BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
VACANTE/TEMPORAR VACANTE PE PERIOADA STARII DE ALERTA LEGEA
NR.55/2020- PROBA INTERVIU
Bibliografie si tematica asistenti medicali
Sectia clinica chirurgie oncologica I
1. Lucreția Titircă – Urgențe Medico-Chirurgicale, Editura Medicală 2002
- Șocul Septic
- Șocul Anafilactic
2. Ordin nr. 1.142 din 3 octombrie 2013, Proceduri de practică pentru asistenții medicali
generaliști, proiect propus de OAMGMAMR
- Sondajul vezical
- Participarea asistentului medical la punctii
- Tehnica generală efectuarii unui pansament
- Aspiraţia gastrică
- Îngrijirea pacientului colostomizat
- Ingrijiri in afectiuni chirurgicale
-Administrarea medicamentelor intramuscular, intravenos ,subcutanat.
3.Ordin MS 1226 din 3 decembrie 2012 privind deseurile rezultate din activitati medicale
- Ambalarea deseurilor medicale
4. Fisa postului
Bibliografie si tematica asistenti medicali
Sectia clinica chirurgie oncologica II

BIBLIOGRAFIE:
1.Lucretia Titirca – Urgente Medico-Chirurgicale, Editura Medicala 2009
2.Dr. Silvian Daschievici / Dr. Mihai Mihailescu – Chirurgie / Specialitati Chirurgicale,
Editura Medicala 2002
3.Diana Carmen Preotu Cimpoesu – Protocoale si ghiduri in medicina de urgenta, editura PIM
Iasi 2007
4.Lucretia Titirca / Georgeta Balta – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti
medicali / Ghid nursing vol. II, editura Viata medicala Romaneasca 2007
5.Ordin nr.1142 din 3 octombrie 2013, Proceduri de practica pentru asistenti medicali
generalist, proiect propus de OAMGMAMR
6.Ordin 1101/2016 – Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate
asistentei medicale in unitati sanitare
7.Ordin 961/2016 – Norme privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
8.Ordin MS 1226 din 3 decembrie 2012 privind deseurile rezultate din activitati.
9.Fisa postului.
Tematica:
1.Urgentele aparatului cardiovascular – embolia pulmonara
2.Socul septic / anafilactic (cauze, simptome, conduita de urgenta)

3.Tumorile (definitie, clasificare evolutiva, caile de diseminare a celulelor neoplazice, semne
generale).
4.Conduita si tratamentul in abdomenul acut – definitie si clasificare
5,Resuscitarea cardio-respiratorie (cauze, medicatie)
6.HELP – insemnatatea expresiei
7.Administrarea medicamentelor – reguli generale
8.Transfuzia de sange – accidente, derivate de sange, grupe sangvine si compatibilitate
9.Recoltarea produselor biologice si patologice – hemocultura
10.Supravegherea postoperatorie si ingrijiri acordate pacientilor operati in primele zile
postoperator
11.Relatiile asistentei medicale cu membrii echipei si cu medicul chirurg
12.Controlul infectiilor.
13.Sondaje, spalaturi, clisme.
14.Participarea asistentei medicale la punctii
15.Ingrijiri si afectiuni chirurgicale.
16.Ordin 961/2016 – cap.I-IV
17.Ordin MS 1226 – cap.III, cap.VI.
18.Fisa postului – atributii si responsabilitati.
Bibliografie si tematica asistenti medicali
Sectia clinica Oncologie Medicala

Tematica
I. Tehnici de îngrijire a omului bolnav și a omului sănătos
1. Administrarea medicamentelor;
2. Recoltarea produselor biologice și patologice ;
3. Evaluarea și înregistrarea în FO a funcțiilor vitale;
4. Înregistrarea EKG;
5. Pregătirea pacientului pentru explorări imagistice și endoscopice;
6. Tehnica efectuării pansamentelor
II. Urgențe medico-chirurgicale:
1. Resuscitarea cardio-pulmonară la adult: protocolul BLS, protocolul ALS,
managementul căilor aeriene și ventilația, tehnica de defibrilare, aritmiile cardiace periresuscitare, 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. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduită de urgență
6. Hipertensiunea arterială: fiziopatologie, terapie
7. Retenția acută de urină
8. Complicațiile diabetului zaharat: cauze, manifestări clinice, conduită terapeutică
9. Șocul
III. Infecțiile nosocomiale, precauțiunile universale, manipularea deșeurilor rezultate din
activitatea medicală
IV. 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. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer – Editura U.M.F. “ Gr. T.
Popa” Iași – 2018
3. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
4. 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
5. Ordinul M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activități medicale
Fișa postului pentru asistentul medical generalist Secția Oncologie Medicală

Bibliografie si tematica asistenti medicali
Sectia clinica 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.

Bibliografie si tematica asistenti medicali
Spitalizare de zi
TEMATICA:
I.
Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale
Participarea asistentului medical la punctii
Recoltarea produselor biologice si patologice
Sondaje, spalaturi, clisme
Administrarea medicamentelor
Transfuzia de sange
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
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 asistenti medicali
Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate

TEMATICA:
IV.
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
V.

Urgente medico-chirurgicale
1. Urgentele aparatului respirator
2. Urgentele aparatului cardiovascular
3. Urgente abdominale
4. Urgente renale si urologice
5. Urgente neurologice
6. Socul

VI.

Elemente de nursing in cancer
Cap.2. Diagnosticul in cancer. Circuitul pacientului oncologic. Atributiile asistentei
medicale.
I.
Diagnosticul oncologic
VI. Rolul asistentei medicale in ambulatoriul oncologic
Cap.3. Depistarea precoce si screening-ul in cancer.
Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in
unitatile sanitare.
Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia, si sterilizarea in unitatile sanitare

VII.
VIII.

IX.

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:
9. L.Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, Ed.Viata
Medicala Romaneasca, 2001.
10. L.Titirca: Urgente medico-chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucuresti 2001.
11. Lucian Miron si colaboratorii – Elemente de nursing in cancer, editura UMF Iasi,
2006.
12. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
13. Ordinul M.S. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
14. 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 rezultatedin activitati medicale.

Bibliografie si tematica asistenti medicali
Laborator Analize Medicale
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.
22.
Extractia ADN genomic din sange periferic sau maduva hematogena – pe membrana
de siliciu;
23.
Extractia ARN genomic din sange periferic sau maduva hematogena – prin precipitare
cu fenol-cloroform;
24.
Extractia ADN genomic din sange periferic sau maduva hematogena- cu bile
magnetice;
25.
Extractia ADN genomic din sange periferic sau maduva hematogena – cu solutii
saline;
26.
Evaluarea cantităţii şi calităţii (purităţii) ADN extras (principii, metode fotometrice,
electroforeza);
27.
Care este ordinea de recoltare a probelor biologice de sânge și care sunt criteriile de
acceptare ale acestora în laboratorul de analize medicale.
28.
Structura primara a ADN;
29.
Structura secundara a ADN;
30.
Structura cromozomilor umani;
31.
Mutatiile genice si cromozomiale
32.
Care dintre probele de sânge se centrifughează și de ce? Care este diferența dintre ser
și plasmă. Dați exemple de anticoagulați.

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.
7.
Mircea Covic, Dragos Stefanescu, Ionel Sandovici, Genetica medicala, Polirom
2004;
8.
Iuliu Cristian Ivanov, Florin Zugun-Eloae, Tehnici Amplificative (PCR) si
nonamplificative (hibridizare in situ) de analiza a acizilor nucleici in diagnosticul molecular.

Bibliografie si tematica asistenti medicali
Laborator Radiologie si imagistica medicala
IV. Bibliografie
1.Mihai Lungeanu - Manual de tehnica radiologica -Ed. Medicală,1988;
2.Lucretia Titirca - Urgente medico-chirurgicale- Ed. Medicala 200;
3.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din Romania- Monitorul oficial nr. 560/12.08.2009;

4.Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului- Ed. Medicală, editia VI /1999.

V.Tematica
1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii,
penetranţa.
2. Tubul radiogen şi anexele sale.
3. Tomografia computerizată: principiul metodei, parametri tehnici utilizaţi în CT.
4. Ecografia: principiul metodei, pregatirea pacientului pentru examinare.
5. Tehnici de evaluare a starii clinice a pacientului: masurarea pulsului,TA si a temperaturii.
6. Ingrijirea omului bolnav si sanatos:
- administrarea medicamentelor;
- sonde, spalaturi, clisme;
- recoltarea produselor biologice si patologice;
- nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale;
- terapeutica insuficientelor respiratorii;
- bilant hidro-electrolitic.
7. Urgente medico-chirurgicale:
- insuficienta respiratorie acuta;
- edemul pulmonar acut;
- socul anafilactic.
8. Comunicarea cu pacientul si apartinatorii.
9. Tehnoredactarea documentelor, creare documente noi, deschidere documente existente,
introducere/modificare text.
Bibliografie si tematica infirmieri
Bibliografie și tematică
6. 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.
7. 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.

8. 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 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).

Bibliografie si tematica 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
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 si tematica muncitor necalificat
1. Legea 319/2006 (privind securitatea si sanatatea in munca)*:
- Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3 – sectiunea 7; Capitolul 4
2. Legea 307/2006 (privind apararea impotriva incendiilor)*:
- Capitolul 1; Capitolul 2 – sectiunea 6 – art.22
3. Legea 53/2003 (codul muncii)*:
- Titlu 1 – Capitolul 1, Capitolul 2;
- Titlu 2 – Capitolul 2, Capitolul 4, Capitolul 5
4. Fisa postului – operator neutralizator deseuri infectioase
*
Forma actualizata

Bibliografie si tematica Economist specialist IA
Serviciul Achizitii Publice si Contractare
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
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