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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS IN 

VEDEREA  OCUPARII POSTURILOR CONTRACTUAL 

VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE 
 
 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE BIOINGINER MEDICAL 

DEBUTANT 

 

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.
*
 

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.
*
 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST - SECTIA CLINICA CHIRURGIE ONCOLOGICA II  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1.Lucretia Titirca – Urgente Medico-Chirurgicale, Editura Medicala 2009 

2.Lucretia Titirca / Georgeta Balta – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali / 

Ghid nursing vol. II, editura Viata medicala Romaneasca 2007 

3.Ordin nr.1142 din 3 octombrie 2013, Proceduri de practica pentru asistenti medicali generalist, 

proiect propus de OAMGMAMR 

4.Ordin 1101/2016 – Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei 

medicale in unitati sanitare 

5.Ordin 961/2016 – Norme privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare 

6.Ordin MS 1226 din 3 decembrie 2012 privind deseurile rezultate din activitati. 

7.Fisa postului. 

 

TEMATICA: 

 

1.Socul septic / anafilactic (cauze, simptome, conduita de urgenta) 

2.Resuscitarea cardio-respiratorie (cauze, medicatie) 

3.HELP – insemnatatea expresiei 

4.Administrarea medicamentelor – reguli generale 
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5.Transfuzia de sange – accidente, derivate de sange, grupe sangvine si compatibilitate 

6.Ordin 961/2016 – cap.I-IV 

7.Ordin MS 1226 – cap.III, cap.VI. 

8.Fisa postului – atributii si responsabilitati. 

9.Pregatirea preoperatorie-timp suficient; pacient independent. 

10.Rolul asistentei in perioada postoperatorie. 

11.Supravegherea pacientului operat – date clinice. 

12.Stomiile – definitie si clasificare. 

13.Pregatirea pacientului pentru colonoscopie. 

14.Ghid de precautiuni universale; reguli de baza in aplicarea lor. 

15.Spalarea mainilor: tipuri de spalare si indicatiile. 

16.Alimentatia prin gastrostoma: indicatii, materiale sanitare, pregatirea pacientului si efectuarea 

procedurii. 

17.Aspiratia gastrica: indicatii, materiale sanitare, pregatirea pacientului si efectuarea procedurii. 

18.Recoltarea probelor de urina pentru examenul de laborator. 

19.Recoltarea rectala cu ajutorul tamponului steril. 

20.Ingrijirea pacientului colostomizat. 

21.Embolia pulmonara – manifestari clinice. 

22.Schema diagnosticului diferential dintre coma diabetica si coma hipoglicemica. 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST STERILIZARE 

 

1. ORDINUL  1761  din   03 septembrie 2021 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 PENTRU CONCURSUL DE REFERENT DE 

SPECIALITATE DEBUTANT 

 

 

1. Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

2. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii; 

3. Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

4. Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

5. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE POST 

MUNCITOR -INSTALATOR 

 

 1. Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea 

instalațiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire și comasare normativele I9-1994 și I9/1-

1996)", indicativ I9-2015, din 06.10.2015:  

  – Capitolul 21: Exploatarea instalatiilor 

 2. Legea 319/2006 (privind securitatea si sanatatea in munca)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3 – sectiunea 7; Capitolul 4 

 

 3. Legea 307/2006 (privind apararea impotriva incendiilor)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2 – sectiunea 6 – art.22 

 4. Legea 53/2003 (codul muncii)
*
: 

  - Titlu 1 – Capitolul 1, Capitolul 2; 

  - Titlu 2 – Capitolul 2, Capitolul 4, Capitolul 5 

  
*
Forma actualizata 

 

 

MANAGER, 

Ec. Mirela GROSU 

 


