Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare din data de 03.08.2020
IRO IASI

Bibliografie si tematica pentru examen promovare asistent medical
AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINET DE SPECIALITATE

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. Urgente abdominale
4. Urgente renale si urologice
5. Urgente neurologice
6. Socul
III.
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.
IV.
Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei
medicale in unitatile 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 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, editura UMF Iasi,
2006.
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 rezultatedin activitati medicale.
1

Bibliografie si tematica pentru examen promovare asistent medical
BLOC OPERATOR
BIBLIOGRAFIE:
1. Lucreția Titircă – Urgențe Medico-Chirurgicale, Editura Medicală 2002
2. Dr. Silvian Dașchievici / Dr. Mihai Mihăiliescu - Chirurgie / Specialitati Chirurgicale;
Editura Medicala 2002
3. Ordin nr. 1.142 din 3 octombrie 2013, Proceduri de practică pentru asistenții medicali
generaliști, proiect propus de OAMGMAMR
4. Ordin 1101/2016 – Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate
asistenței medicale în unitațile sanitare.
5. Ordin 961/2016 – Norme privind curățarea; dezinfecția și sterilizarea în unitațile sanitare.
6. Ordin MS 1226 din 3 decembrie 2012 privind deseurile rezultate din activitati medicale
TEMATICA:
I. - Șocul : - Șocul Septic / Șocul Anafilactic ( cauze, simptome, conduita de urgenta)
II. - Hemoragia si Hemostaza
- Plagile, Pansamentele si Bandajele
- Tumorile ( definitie, clasificarea evolutiva , caile de diseminare a celulelor neoplazice,
semne generale)
- Conduita si tratament in abdomenul acut ( definitie si clasificare )
III. - Controlul infectiilor ( Capitolul 1 )
- Sondaje , Spalaturi, Clisme ( Capitolul 8 )
- Participarea asistentului medical la punctii ( Capitolul 9 )
- Ingrijiri in afectiuni chirurgicale ( Capitolul 21 )
IV. - Anexa 3 – Capitolul I
- Anexa 4 – Precautiuni Standard – Masuri Standard
V. - Capitolul I – IV
VI. - Capitolul III / Art.8 – Clasificari
- Capitolul VI – Ambalarea deseurilor medicale
Bibliografie pentru examen promovare asistent medical
COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE
TEMATICA
1. Îngrijirea paliativă – definiţie, principii, echipa interdisciplinară în diferite tipuri de
servicii.
2. Evaluarea iniţială holistică, întocmirea planului de îngrijire şi monitorizarea pacientului în
îngrijirea paliativă.
3. Clasificarea şi evaluarea durerii. Scale specifice pentru evaluarea şi măsurarea durerii.
4. Scala de analgezie OMS.
5. Probleme respiratorii: dispneea, dispneea terminală, tusea, bronhoreea, pleurezia,
respiraţia stertoroasă a pacientului în stare terminală – cauze, manifestări, măsuri generale
pentru controlul acestor simptome.
6. Probleme digestive: xerostomia, stomatita, candidoza orală, staza gastrică, greaţa şi
vărsăturile, constipaţia, diareea, hematemeza şi melena - cauze, manifestări, măsuri
generale pentru controlul acestor simptome.
7. Escarele: definiţie, clasificare, principii de tratament, tipuri de pansamente utilizate,
modalităţi de prevenţie.
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8. Probleme neuro – psihice: anxietatea, delirul, depresia, convulsiile - cauze, manifestări,
măsuri generale pentru controlul acestora.
9. Abordarea problemelor psiho-emoţionale la pacientul din îngrijirea paliativă.
10. Urgenţele specifice îngrijirii paliative: hemoragia, hipercalcemia, sindromul de
compresiune medulară, sindromul de venă cavă superioară - cauze, manifestări, măsuri
generale pentru controlul acestora.
11. Abordarea problemelor spirituale şi sociale la pacienul din îngrijirea paliativă.
12. Reacţii emoţionale în faţa morţii.
13. Starea terminală.
14. Îngrijirea tegumentelor, a tumorilor exulcerate, a fistulelor şi a stomelor.
15. Limfedemul – definiţie, clasificare, manifestări, principii de tratament non –
farmacologic.
16. Comunicarea cu pacientul din îngrijirea paliativă şi cu familia acestuia – principii,
protocoale de comunicare, abordarea conspiraţiei tăcerii.
17. Protocoale specifice îngrijirii paliative: transferul pacientului în pat, seringa automată,
ascultarea activă, conspiraţia tăcerii, evaluarea spirituală, îngrijirea cavităţii orale,
comunicarea veştilor neplăcute, nutriţia, baia pacientului, evaluarea durerii, sindromul de
burn-out, prevenirea ulcerelor de decubit, investigarea nevoilor îngrijitorului, configurarea
reţelei de sprijin a pacientului, evaluarea nivelului de conştientizare al pacientului privind
boala sa, discuţii despre îngrijirea la sfârşitul vieţii (locaţia îngrijirii, tratament agresiv),
managementul fazei terminale.
18. Prinicipii şi reguli etice în îngrijirea paliativă.
19. Măsurarea şi supravegherea funcţiilor vitale.
20. Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator.
21. Reguli şi modalităţi de administrare a medicamentelor.
22. Transfuzia.
23. Sondaje, clisme.
24. Participarea asistentului medical la efectuarea diferitelor tipuri de puncţii.
25. Îngrijiri în geriatrie.
26. Îngrijirea curentă şi supravegherea bolnavului.
27. Contribuţia asistentului medical la explorarea bolnavului.
28. Tehnica tratamentului
29. Reechilibrarea hidro-electrolitică şi bilanţul hidric.
30. Îngrijirea bolnavilor cu stome.
31. Administrarea oxigenului.
32. Resuscitarea cardio-pulmonară la adult: protocolul BLS, protocolul ALS, managementul
căilor aeriene și ventilația, tehnica de defibrilare, aritmiile cardiace peri-resuscitare,
terapia medicamentoasă, monitorizarea.
33. Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgență.
34. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie, conduită de
urgență.
35. Hemoragii: cauze, simptomatologie, conduită de urgență.
36. Edemul pulmonar acut (EPA): factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de
urgență, tratamentul EPA.
37. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduită de urgență.
38. Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgență.
39. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgență, tratamentul de durată.
40. Hipertensiunea arterială: cauze, simptomatologie, fiziopatologie.
41. Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgență.
42. Insuficiența renală acută.
43. Retenția acută de urină.
44. Complicațiile diabetului zaharat: cauze, manifestări clinice, principii de tratament.
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45. Colica nefretică şi biliară – cauze, manifestări, principii de tratament.
46. Șocul – definiţie, clasificare, manifestări, principii de tratament în urgenţă.
47. Stările comatoase.
48. Măsuri de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare.
49. Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice.
50. Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
51. Drepturile şi obligaţiile pacientului.
52. Principii privind codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist.
53. Drepturile şi obligatiile salariatului; răspunderea disciplinară; răspunderea patrimonială.
54. Măsuri privind apararea împotriva incendiilor.
55. Principii principii privind securitatea şi sănătatea în muncă.
56. Sarcini şi responsabilităţi ale asistentului medical.
BIBLIOGRAFIE
1. ABC-ul Medicinei Paliative. Daniela Moşoiu. Ed.Lux Libris, 2012
2. Comunicarea în cancer. Daniela Moşoiu, 2010
3. Controlul simptomelor în cancerul avansat. Twycross Robert & Wilcock Andrew, trad.
Corin Găsdoiu, Dr. Daniela Moşoiu, 2003
4. Dileme etice la finalul vieţii. Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae -editori. Ed. Polirom, 2013
5. Resurse educaţionale medicale şi lingvistice în îngrijirea paliativă. Resurse educaţionale
create prin Programul Erasmus+ în cadrul proiectului „Cursuri online pe suport video în
domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale”
6. (Ref. Nr. 2014-1-RO01-KA203-002940); Ed:Ovidiu Petris, Anca Colibaba - Editura
Gr.T.Popa, 2017, ISBN 978-606-544-478-2
7. http://medlang.eu/operational_protocols.php
8. http://medlang.eu/videos.php
9. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti, 2013
10. Tehnica ingrijirii bolnavului – Carol Mozes editia a-VII-a, Ed. Med. 200
11. Urgente medico-chrurgicale-Lucretia Titirca, Ed. Medicala, 2001
12. Ghidul National de Transfuzii 2007
13. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare
a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
14. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
15. Ordinul M.S 1226/2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
16. Legea 46/2003 actualizata – legea drepturilor pacientului
17. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România (publicat in MO nr. 560 din 12 august 2009)
18. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice
19. Legea 53/2003 (republicata) Codul muncii: Drepturile si obligatiile salariatului;
Raspunderea disciplinara; Raspunderea patrimoniala.
20. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
21. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca: Cap IV: obligatiile lucratorilor
22. Fişa postului - asistent medical.
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Bibliografie si tematica pentru concurs promovare asistent medical
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 trombolpastinapartialactivata (aPTT).
18. Determinarea timpului Quick (TQ).
19. Determinarea timpului de trombină (TT).
20. 20.Hemograma completă, normal si în unele stări patologice constant eritocitare;
VSH.
BIBLIOGRAFIE
1. Laborator Clinic Hematologie – KondiVangel Ed. Medicala 1981
2. Hematologie – Tratat de medicinainterna, Hematologieclinicavol I si II,
coordonator D. Colita, Ed. Medicala 1996-1999
3. Hematologiemedicala – Delia MutPopescu, Ed. All 1998
4. Biochimieclinică – Implicații practice Edițiaa II-a - MinodoraDobreanu - Ed.
Medicala 2010.
5. Ghid de biochimiemedicală – Maria Greabu, Alexandra Totan, Maria Mohora et
al. – EdituraCurteaVeche -2014.
6. Biochimiemedicală – NastasiaGheorgiță, LuminițaJerca, Cristiana Filip,
DidonaUngureanu, BogdanStoica – EdituraPim– 2009.
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Bibliografie si tematica pentru concurs promovare asistent medical
SECTIA CLINICA HEMATOLOGIE SI COMPARTIMENT TRANSPLANT MEDULAR
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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Bibliografie si tematica pentru concurs PROMOVARE asistent medical
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
BIBLIOGRAFIE promovare asistent medical generalist debutant cu postliceala in functia
de asistent medical generalist
1.Mihai Lungeanu - Manual de tehnica radiologica -Ed. Medicală,1988
2.Lucretia Titirca - Urgente medico-chirurgicale- Ed. Medicala, 2000
3.Regulament de organizare interina( ROI) al IRO Iasi.
4.Proceduri operationale emise in Laboratorul de Radiologie al IRO Iasi.

Bibliografie si tematica pentru concurs PROMOVARE asistent medical
LABORATOR RADIOTERAPIE SI SECTIA CLINICA RADIOTERPAIE
BIBLIOGRAFIE:
1. L. Titircă: Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale. Vol I – Editura Viața Medicală Românească, 2008
2. L. Titircă: Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali. Vol II – Editura
Viața Medicală Românească, 2008
3. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști, proiect propus de
OAMGMAMR și aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013
4. L. Titircă: Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistenții medicali, ediția a III-a –
Editura Medicală, 2015
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. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România
Bibliografie si tematica pentru concurs PROMOVARE Fizician
medical
LABORATOR MEDICINA NUCLEARA
TEMATICA :
1. Notiuni fizice de baza in medicina nucleara
2. Notiuni de radiobiologie
3. Notiuni de radioprotectie
4. Producerea radionuclizilor cu aplicatii in medicina nucleara
5. Pregatirea si dozarea radiofarmaceuticelor; radioprotectia in laboratorul de radiofarmacie.
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6. Detectori de radiatii nucleare si performantele acestora.
7. Evaluarea statistica a masuratorilor in medicina nucleara
8. Dispozitive electronice cu aplicatii in medicina nucleara
9. Aparatura imagistica folosita in medicina nucleara
10. Parametrii de performanta ai aparaturii imagistice folosite in medicina nucleara
11. Informatica imagistica: achizitia datelor, procesarea imaginilor, stocarea imaginilor, baze
de date imagistice.
12. Tehnici de reconstructie a imaginilor
13. Dispozitive folosite in evaluarea calitatii imaginilor
14. Rolul fizicianului medical in laboratorul de terapie radionuclidica si a managementului
pacientilor.
BIBLIOGRAFIE:
Bailey, Dale L., et al. Nuclear medicine physics: a handbook for teachers and students.
Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2014.
Cherry, Simon R., James A. Sorenson, and Michael E. Phelps. Physics in nuclear medicine
eBook. Elsevier Health Sciences, 2012.

Bibliografie promovare
REGISTRATOR MEDICAL SI STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului (actualizata septembrie 2019)
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 (actualizata septembrie 2019)
Bibliografie pentru promovare economist II
BIROU ACHIZITII
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii actualizata
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 concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor actualizata
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata
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5. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016
6. Hotărâre Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
7. Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP pentru
aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse
biocide
8. Ordinul nr. 842-175 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al
președintelui Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al
ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică
9. Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale
10. Instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art.
179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările
ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale

Bibliografie pentru promovare Economist gradul I si Referent de specialitate gradul I
BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE
BIBLIOGRAFIE:
 Legea nr.82/1991 - Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare
 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
 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
 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
 ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
*Se vor utiliza formele actualizate ale actelor normative mentionate mai sus.
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