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Bibliografie si tematica 

pentru concurs ocupare post asistent medical  

AMBULATORIUL INTEGRAT 
 

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 asociate 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. 
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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.   

 

 

 

 

Bibliografie si tematica 

pentru concursul de ocupare a posturilor asistent medical 

SECȚIA CLINICĂ 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 . Fisa postului de munca pentru asistent medical ATI cu punct de lucru in Terapie 

Intensiva si Anestezie  

 7. Ordinul nr.1761/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitățile sanitare publice și private - Capitolul III Dezinfectia.   

8.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 concursul de asistent medical  

SECTIILE  CHIRURGIE ONCOLOGICA I , CHIRURGIE 

ONCOLOGICA II  
 

 Bibliografie: 

1. Lucreția Titircă – Urgențe Medico-Chirurgicale, Editura Medicală 2002  

2. Lucretia  Titirca / Georgeta Balta – tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de 

asistentii medicali/ Ghid de Nursing vol.II, editura Viata Medicala Romaneasca 2007 

3. Dr. Silvian Dașchievici / Dr. Mihai Mihăiliescu - Chirurgie / Specialitati Chirurgicale;  

Editura Medicala 2002  

4. Ordin nr. 1.142 din 3 octombrie 2013, Proceduri de practică pentru asistenții medicali 

generaliști, proiect propus de OAMGMAMR  

5. Ordin 1101/2016 – Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale în unitațile sanitare. 

6. Ordin 1761/2021 – Norme privind curățarea; dezinfecția și sterilizarea în unitațile 

sanitare. 

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

medicale 

Tematica: 

I. -      Șocul : - Șocul Septic / Șocul Anafilactic  

- Embolia  pulmonara  

-  Coma diabetica / Coma hipoglicemica 

-       Ocluzia intestinala   

-       Infarctul miocardic 

-       Resuscitarea cardio-respiratorie 

-       Insuficienta respiratorie acuta 

-       Pneumotoraxul 

                     

II. -      Supravegherea pacientului operat 

- Ingrijirile acordate in primele zile post-operatorii 

-       Punctie pleurala 

-      Punctie abdominala (Paracenteza) 

-      Recoltarea sangelui 

-      Recoltarea urinei 

-      Recoltarea materiilor fecale 

-      Administrarea medicamentelor – generalitati 

      Reguli de administrare 

 

III. -      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   

- Complicatiile post operatorii imediate  

IV. -     Controlul infectiilor ( Capitolul 1 ) 

- Administrarea medicamentelor – administrarea medicamentelor prin injectii 

intramusculare, intravenoase ( Capitol 6) si reguli de administare a medicamentelor 
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- Sondaje , Spalaturi, Clisme ( Capitolul 8 ) 

- Participarea asistentului medical la punctii ( Capitolul 9 ) 

- Ingrijiri in afectiuni chirurgicale ( Capitolul 21 ) 

V. -      Anexa 3 – Capitolul I 

- Anexa 4 – Precautiuni Standard – Masuri Standard 

VI. -      Capitolul I – IV 

VII. -      Capitolul III / Art.8 – Clasificari  

- Capitolul VI – Ambalarea deseurilor medicale 

 

 

 

Bibliografie si tematica  

 pentru concursul de asistent medical în cadrul 

 CLINICII HEMATOLOGIE ȘI COMPARTIMENTUL DE 

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

eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de 

evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

 

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 ORDIN Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 

eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de 

evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia 

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  

 

 

 

 

Bibliografie si tematică 

pentru concursul de asistent medical din cadrul  

LABORATORULUI DE 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. Examenul de urină:  

a. examenul calitativ al urinii. 

b. examenul cantitativ al urinii. 

c. examenul microscopic al sedimentului urinar. 
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7. Dozarea substanţelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, 

potasiu, 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-colesterol si LDL-colesterol. 

13. Determinarea grupelor sanguine în sistemul AB0.  

14. Determinarea factorului Rh si a anticorpilor Anti-Rh. 

15. Determinarea timpului de sângerare. 

16. Determinarea timpului de coagulare. 

17. Determinarea timpului de tromboplastina partial activata (aPTT). 

18. Determinarea timpului Quick (TQ). 

19. Determinarea timpului de trombină (TT). 

20. Hemograma completă, normală si în unele stări patologice, constante 

eritocitare. Determinarea VSH. 

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

22. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private 

(conform Ordinului nr. 961/2016). 

23. Norme de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale în unităţile sanitare  (conform Ordinului nr. 1101/2016). 

24.  Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (conform Ordinului  nr. 

1226/2012). 

 

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 biochimie medicală – 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. Ordinul nr. 961/2016 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. 

8. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.   

9. Ordinul  nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deșeurilor  rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a  datelor pentru 

baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitatea medicală. 
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Bibliografie si tematică 

pentru concursul de asistent medical din cadrul  

LABORATORULUI DE MEDICINĂ NUCLEARĂ 
 

TEMATICA  

1. Tehnici de evaluare a starii clinice a pacientului: masurarea pulsului,TA si a 

temperaturii (III.) 

2. Generatorul de Molibden 99- Tc99m ( IV : pag.27-31 ) 

3.  Dezintegrarea radioactive (X : pag 19-27). 

4.  Izotopi utilizati frecvent in medicina nucleara: Technetium 99m, F18-FDG, I-131( IV 

pag  27, 52,66) 

5. Norme de radioprotectie:  NSR 14 ; Principiul ALARA. Masuri de radioprotectie 

operationala(VIII). 

6. LEGEA . Legea 111/1996 cu reglementarile ulterioare.(IX) 

7. Punctia venoasa ,  injectia intradermica , subcutanata si intramusculara.(III) 

8. Administrarea oxigenului - oxigenoterapia (I pag 67 volumul II) 

9. Resuscitarea cardio-respiratorie: Lantul supravietuirii, Tehnica masajului cardiac. 

Algoritmul suportului vital de baza (I  pag46-53   volumul III). 

10. Coma hipoglicemia. Coma diabetica. (II) 

11. Socul anafilactic.(II) 

12. Ambalarea, stocarea si eliminarea  deşeurilor medicale rezultate din activitatea 

medicala  (V). 

 

 

BIBLIOGRAFIE:       

       I.       Prof dr Marcean Crin - Tratat de ingrijiri medicale pentru asistenti medicali 

generalisti  

                (OAMMR) Editura  Universitara Carol Davila Bucuresti 2021 volumul  II si  III.     

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

2006. 

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

           Medicala Romaneasca, 2001. 

IV. Valeriu Rusu, Cipriana Stefanescu-  De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor 

la imagini  functionale si moleculare Editura Tehnopress 2007. 

V. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

VI. 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.  

VII. Norme de Securitate radiologica pentru practica de Medicina Nucleara-NSR 14 

(http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr14.pdf) 

VIII. Norme privind cerintele de baza de Securitate radiologica. 

IX. Legea 111/1996 cu reglementarile ulterioare. 

X. Ghid European de Medicina Nucleara  Editura medicala UMF Cluj-Napoca 2021 
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Bibliografie si tematică 

pentru concursul de asistent medical din cadrul 

SECȚIEI CLINICE ONCOLOGIE MEDICALĂ 
 

 

           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 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. 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. 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 
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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. 1761 din 03 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private  

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 

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

asistentului medical din România 

 

 

 

 

Bibliografie si tematică 

pentru concursul de 

FIZIOKINETOTERAPEUT 
 

 

TEMATICA  

 

1. Reactiile organismului in conditii de imobilism prelungit  

2. Drenajul postural 

2.1.Drenajul postural in unele afectiuni ale aparatului respirator; indicatii 

metodice  

2.2.Posturarile in afectiuni cardiovasculare  

2.3.Posturarile in afectiuni neurologice  

2.4.Posturari in tulburarile respiratorii  

3. Metodologia utilizarii manevrelor de pozitionare a pacientului  

4. Efectele mobilizarii pasive  

5. Elemente de baza ale kinetoterapiei in tratamentul si recuperarea afectiunilor 

aparatului locomotor  

5.1.Tehnici anakinetice  

5.2. Tehnici kinetice 

5.3. Exercitiul fizic  
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6. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a traumatismelor coloanei 

vertebrale cervicale fara leziuni neurologice  

7. Tratamentul fizical-kinetic  al spondilartritei anchilozante  

8. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in scleroza multipla  

9. Durerea in kinetoterapie  

 9.1. Formele clinice de manifestare ale durerii 

 9.2. Evaluarea durerii 

 9.3. Gestionarea durerii 

10. Kinetoterapia in discopatia lombara joasa  

 10.1. Reeducarea posturala 

 10.2.Recuperarea masei si fortei musculare 

11. Evaluarea potentialului motric al coloanei vertebrale 

12. Miscarile de substitutie- indicatii metodice  

13. Mijloace si metode de aplicare a exercitiilor fizice  

14. Recuperarea dupa interventii asupra coloanei lombosacrate  

 14.1. Notiuni de biomecanica 

 14.2. Etapele recuperarii 

15. Recuperarea dupa fracturile-luxatii ale coloanei vertebrale operate  

16. Modalitati practice de refacere a amplitudinii de miscare  

 16.1. Stretchingul 

 16.2.Inhibitia activa 

 16.3 Mobilizarile 

 16.4. Manipularile 

17. Testarea fortei musculare 

18. Transferul pacientilor 

19. Antrenamentul aerobic in boala canceroasa 

20. Strategiile miscarii fundamentale 

 20.1. Ciclul intindere-scurtare 

 20.2. Manevrarea 

21. Măsuri de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare.. 

22. Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale. 

23. Drepturile şi obligaţiile pacientului. 

24. Drepturile şi obligatiile salariatului; răspunderea disciplinară; răspunderea 

patrimonială. 

25. Măsuri privind apararea împotriva incendiilor. 

26. Principii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Constantin Albu si colab., Metodologia pozitionarii si mobilizarii pacientului, 

Editura Polirom, 2012 

2. Constantin Albu si colab., Kinetoterapia pasiva, Editura Polirom, 2004 

3. I. Kiss, Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala, EdituraMedicala, Bucuresti, 

2002 

4. Clement Baciu si colab., Kinetoterapia pre- si postoperatorie, Editura Post-

Turism, Bucuresti, 1981 

5. T. Sbenghe, Kinesiologie- Stiinta miscarii, Editura Medicala, Bucuresti, 2008 

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

deşeurilor rezultate din activităţi medicale  
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7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

 

8. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

9. 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 

10. Legea 46/2003 actualizata – legea drepturilor pacientului 

11. Legea 53/2003 (republicata) Codul muncii: Drepturile si obligatiile salariatului;   

Raspunderea disciplinara; Raspunderea patrimoniala. 

12. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 

13. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca: Cap IV: obligatiile lucratorilor 

                                     

 

 

 

Bibliografie si tematică 

pentru concursul de asistent medical și technician medical din cadrul 

LABORATORULUI DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 
 

 

 

BIBLIOGRAFIE examen asistent medical generalist    

1. Mihai Lungeanu - Manual de tehnica radiologica -Ed. Medicală,1988; 

2. Lucretia Titirca - Urgente medico-chirurgicale- Ed. Medicala 2000; 

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. 

 

TEMATICA examen asistent medical generalist   

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

introducere/modificare text. 

 

BIBLIOGRAFIE examen tehnician radiologie si imagistica  

1.Norme de Securitate Radiologica CNCAN 

    NSR-01 Norme Fundamentale De Securitate Radiologica au fost aprobate prin Ordinul 

Presedintelui CNCAN nr. 14/24.01.2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 

I nr. 404 bis /29.08.2000;  

     NSR-04 Norme privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor 

medicale la radiatii ionizante au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii 

si Familiei nr.285/19.04.2002,Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 79/04.03.2002 si publicate 

in Monitorul Oficial al Romaniei partea i, nr. 446 bis/ 25.06.2002; 

     NSR-06 Norme De Dozimetrie Individuala au fost aprobate prin Ordinul Presedintelui 

CNCAN nr. 180/05.09.2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.769 

bis/ 22.10.2002; 

2. Daniil Cezar - Metode și Tehnici Uzuale în Röntgendiagnostic, Ed. Polirom, 1999; 

3. Dragos Negru - Radiologie și Imagistică Medicală, Ed. ,,Gr. T. Popa” 2007; 

4. S.A.Georgescu, C.Zaharia - Radiologie si Imagistica Medicala- Manual pentru incepatori, 

Ed. Universitatea „Carol Davila”, Bucuresti 2009. 

      

TEMATICA examen technician radiologie si imagistica  

1. Radioprotecție- Biologie Și Legislație 

          - dozimetrie; 

          - efectele majore ale radiațiilor ionizante; 

          - boala de iradiere; 

          - radioprotecție; 

          - Legislația privind desfășurarea, reglementarea, autorizarea și controlul activității în 

mediul cu radiații. 

          - Normele Fundamentale de Securitate Radiologică. 

          - Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale 

           

2. Tehnici Radiologice Convenționale- Principii, tehnici radiologice convenționale de        

examinare ale: 

               - aparatului respirator; 

               - aparatului digestiv; 

               - membrelor superioare; 

               - membrelor inferioare și bazinului; 

               - coloanei vertebrale; 

               - craniului; 

               - aparatului urinar; 

               - urgențelor medico-chirurgicale. 

 

 3. Anatomie, Semiologie Și Patologie Radiologică Convențională a: 

              - aparatului respirator; 

              - aparatului cardiovascular; 

              - mediastinului; 

              - aparatului digestiv; 

              - sistemului osteo-articular; 

              - aparatului urinar. 
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 4. Ecografie- Fundamente Fizice 

           - principiu; 

           - aparatura; 

           - aparitia ecourilor; 

           - proprietățile US; 

           - afișarea informației US; 

           - aplicații. 

 

5. Computer Tomografia  

         - tomografia computerizata- definitie, principiu, caracteristici, aparatura; 

         - modul de formare și achiziție a imaginilor CT; 

         - substanțe de contrast utilizate în radioimagistică; 

         - tehnici de examinare- protocoale. 

 

6. Rezonanță Magnetică 

          - principiile formării imaginii IRM; 

          - noțiuni de siguranță; 

          - contrandicații relative și absolute ale examinării IRM; 

          - tipuri de secvențe IRM; 

          - artefacte în IRM; 

          - principalele aplicații clinice ale IRM. 

                    

 

 

 

 

Bibliografie si Tematica 

 pentru concursul de asistent medical  din cadrul  

SPITALIZARE ZI , 

CENTRU DE SCREENING- AMBULATORIU CU CABINET IN 

DIFERITE SPECIALITATI 

CENTRUL DE SCREENING-LABORATOR DE ENDOSCOPIE 

DIGESTIVA 

 
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. 
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 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 

 

TEMATICA: 

I. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii 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 

12) Evaluarea functiilor vitale 

13) Bilant hidro- electrolytic 

14) Administrarea citostaticilor 

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. 
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Bibliografie si tematica 

 pentru concursul de fizician medical din cadrul  

LABORATORULUI DE RADIOTERAPIE 
 

TEMATICA 

I.Fizică nucleară 

1. Structura materiei: atomul, nucleul, forţele nucleare, radiaţiile electromagnetice; 

2. Transformări nucleare: radioactivitatea, legea dezintegrării radioactive, timp de 

înjumătăţire, tipuri de dezintegrări (α, β, captură electronică, conversie internă etc.), reacţii 

nucleare (fuziune şi fisiune); 

3. Interacţiuni ale radiaţiilor ionizante cu materia : ionizarea, interacţiunea fotonilor cu 

materia, interacţiunea electronilor cu materia, interacţiunile particulelor încărcate grele cu 

materia, interacţiunile neutronilor cu materia;  

4. Mărimi principale care se referă la radiaţii şi surse: energia, activitatea, fluenţa de 

particule, debitul fluenţei de particule, fluenţa de energie, debitul fluenţei de energie; 

5. Mărimi principale care se referă la interacţiunea radiaţiei cu materia: expunerea şi 

debitul expunerii, doza absorbită şi debitul dozei absorbite, Kerma, transferul liniar 

energetic, coeficienţi de absorbţie şi atenuare, puterea masică de stopare). 

II.Dozimetrie 
1. Tipuri de detectori utilizaţi în radioterapie (camera de ionizare, detectorul cu 

semiconductori, contorul Geiger-Muller); 

2. Mărimi ce caracterizează distribuţia dozelor de radiaţii în volumul iradiat: randamentul 

în profunzime (PDD),   raportul ţesut-aer (TAR),  raportul ţesut-fantomă, raportul ţesut-doză 

maximă (TPR,TMR),  factori de colimator, de fantomă, de împrăştiere. 

III.Radioprotecţie 
1. Mărimi şi unităţi utilizate în radioprotecţie; 

2. Limite de doza pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru 

populaţie; 

3. Calculul ecranelor de protecţie pentru instalaţii nucleare utilizate în radioterapie – 

principiu. 

IV.Radiobiologie 
1. Fenomene biologice ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia vie (Acţiune directă 

/ indirectă,  Radicali liberi,  Transferul liniar de energie, Eficacitatea biologica relativa); 

2. Răspunsul ţesutului (normal şi tumoral) la iradiere; efecte acute şi tardive ale iradierii; 

3. Modelul liniar pătratic; 

4. Cei „4R” ai radiobiologiei. 

V.Instalaţii si tehnici de radioterapie 
1. Surse şi generatoare de radiaţii utilizate în radioterapie (Surse radioactive şi instalaţii cu 

surse, Generatori de radiaţii ionizante: acceleratorul liniar); 

2. Etapele planificarii tratamentului 3D conformational; 

3. Noţiuni generale de funcţionare și utilizare a colimatorului multilamă (MLC) şi a 

imageriei portale (OBI); 

4. Tehnici moderne de radioterapie; 

5. Brahiterapie (clasificare, echipamente, etapele realizarii planului de tratament)  

6. Asigurarea calității într-un laborator de radioterapie. 

VI. Legislatie (vezi bibliografia) 
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BIBLIOGRAFIA: 
1. E.B.Podgorsak, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, 

International Atomic Energy Agency, Vienna 2005,  ISBN 92–0–107304–6 

2. Faiz M Khan, The Physics of Radiation Therapy, Fifth edition 2014  

3. K.S. Clifford Chao, Carlos A. Perez, Luther W. Brady, Radiation Oncology Management 

Decisions, 3rd Edition, Wolters Kluwer LWW, 2011 (Cap. 3 si Cap.4) 

4. Mircea Oncescu, Iulian Panaitescu, Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor Roentgen şi 

gamma,  Ed. Academiei Române , Bucureşti 1992, ISBN 

5. Absorbed dose determination in external beam radiotherapy: An international Code of 

Practice for Dosimetry based on standards of absorbed dose to water, IAEA TRS-398, 2001. 

6. Hendee W.R., Ibbot G.S., Hendee E.G., Radiation Therapy Physics - Third Edition, John 

Wiley & Sons, New Jersey, 2005 

7. Mihailescu Dan - Dozimetria radiaţiilor ionizante - Editura Universitatii "Alexandru Ioan 

Cuza" Iasi - 2001  

8. Mihailescu D., Borcia C., Interactiunea Radiatiilor Ionizante cu Substanta, partea I: 

Radiatii Incarcate Electric, Sedcom Libris, Iasi, 2007 

9. Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation (2002), IAEA Safety 

Standards Series No. RS-G-1.5 (http://www-ns.iaea.org/standards/documentpages/radiation-

protection.htm) 

10. Borcia Catalin, Surse de radiaţii si protecţia radiologica, Editura Universităţii 

"Alexandru Ioan Cuza" Iasi - 2003 

11. Cernea V. I., Elemente de Radiobiologie, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, 

Cluj-Napoca 2003 

12. Ann Barrett, Jane Dobbs, Stephen Morris, Tom Roques,  Practical Radiotherapy 

Planning, Fourth edition 2009  

13. Peter Hoskin, Radiotherapy in practice - External beam radiotherapy, Oxford University 

Press, 2019 

14. Peter Hoskin, Catherine Coyle, Radiotherapy in practice - Brachytherapy, Oxford 

University Press, 2011 

15. Legea 111/1996 și Legea nr. 63/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 

activităților nucleare 

16. Norme privind cerintele de bază de securitate radiologică  

17. Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 

155/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I 
18. NSR-12 Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie 

19. NSR 06 - Norme de dozimetrie individuală si radon, publicate in Monitorul Oficial 

al Romaniei, nr. 1225bis din 14.12.2020 
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Bibliografie si tematica 

pentru concursul de asistent medical din cadrul 

UNITATE DE TRANSFUZII SANGUINE 

 
 

BIBLIOGRAFIE  
1. Ghidul National de utilizare terapeutica rationala a sangelui si a componentelor 

sanguine umane –2007, Ministerul Sanatatii Publice Institutul National de Transfuzie 

Sanguina 

2. Tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistentii medicali, Ed. Viata Medicala 

Romaneasca, Bucurestj, editia revizuita 1997; Lucretia Titirca  

3. Urgentele medico-chirurgicale -Sinteze pentru cadre medii, Ed. Medicala 2001- 

Lucretia Titirca 

4. Manual de medicina interna pentru cadre medii, Ed. All, Bucuresti, C. Borundel  

5. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti - Ordin MS nr.1 142/2013 

6. Chirurgie pentru cadre medii, Silvia Daschievici, Mihai Mihailescu 

7. Pasi importanti in siguranta transfuzionala - Victoria Halmagi, Cristina Bichis 

8. Ordin MS nr, 1226/2012 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. 

9. Monitorul Oficial al Romaniei - Legislatia transfuzionala: 

- Legea Nr. 282 din 5 octombrie 2005 , Republicată, privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 

- Ordinul MS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de 

transfuzie sanguina din spitale 

- Ordin 1343 din 31/07/2007 , partea I nr 569 din 20/08/2007 pentru aprobarea Ghidului 

nafional de utilizare terapeutica rafionala a sangelui si a componentelor sanguine 

umane. 

- Ordinul MS nr.1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de 

hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a regulamentului privind sistemul 

de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate 

de colecta si administrarea de sange si de componente sanguine umane completat de 

Ordinul nr. I.167 din2 iulie 2007. 

- Ordin nr.1214 din 05/10/2006/pentru aprobareaNormelor privind formarea profesionald, 

adecvatd a personalului implicat in stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul 

biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de sange si componente 

sanguine umane 

 

 

 TEMATICA  

1. Transfuzia de sange - scop si clasificare.  

2. Indicatii si precautii in utilizarea produselor sanguine  

3. Atributiile asistentului medical care lucreaza in Unitatea de transfuzie sanguine 

4. Atributiile asistentului medical care administreaza sangele sau componentele sanguine 

5. Recoltarea probelor pentru testele pretransfuzionale; Seroteca. 

6. Transportul si stocarea produselor sanguine. 
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7. Testele pretransfuzionale: determinarea grupelor de sange in sistemul AOB , Rh, 

fenotip Rhesus , Kell; 

8. metoda directa Beth-Vincent, Metoda Simonin. Dificultati in efectuarea testelor la 

pacienti cu afectiuni oncologice. 

9. Produse sanguine: tipuri, caracteristici, compatibilitati dupa grupele sanguine 

sanguine. 

10. Testele de compatibilitate sanguina- descriere, dificultati intalnite la pacienti cu 

afectiuni oncologice 

11. Alloimunizarea - anticorpii antieritrocitari la pacientii politransfuzati 

12. Pregatirea produselor in vederea transfuzarii ( incalzire, decongelare, etichetare) 

13. Monitorizarea pacientului inainte, in timpul si posttransfuzional.Descriere. 

14. Ultimul control transfuzional la patul pacientului.Definitie, descrierea procedurii. 

15. Proba biologica Oelecker.Definitie, procedura. 

16. Tehnica administrarii transfuziei sanguine, pentru fiecare tip de produs sanguin, timpi 

de administrare. 

17. Accidente si incidente transfuzionale . 

18. Tipuri de reactii si incidente adverse aparute in timpul transfuziei sanguine.Masuri 

imediate. Protocol de raportare, investigare a unei reactii acute transfuzionale  

19.  Ingrijirea pacientului in timpul transfuziei si posttransfuzional. 

20. Returnarea unitatilor transfuzate; stocare, eliminare deseuri. 

21. Hemovigilenta, trasabilitatea.Definitii. 

22. Norme generale privind prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei 

medicale 

23. Norme generale privind gestionarea deseurilor menajere si a celor rezultate din 

activitatile medicale 

24. Notiuni de asepsie si antisepsie 

25. Tehnici de evaluare si safisfacere a nevoilor fundamentale: 1. Observarea si 

masurarea respiratiei 2. Masurarea pulsului 3. Masurarea tensiunii arteriale 4. 

Masurarea temperaturii 5. Determinarea cantitatii de urina 6. Punctia venoasa 7. 

Oxigenoterapia 9. Recoltarea sangelui 10. Reguli generale de administrare a 

medicamentelor 11. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie 12. 

Administrarea medicamentelor prin injectie intramusculara 13. Administrarea 

medicamentelor prin injectie intravenoasa 14. Montarea cateterului venos periferic 15. 

Administrarea medicamentelor perfuzabile. 

26. Insuficienta respiratorie acuta:  simptomatologie ; conduita de urgenta . 

27. Edemul pulmonar acut: simptomatologie ; conduita de urgenta. 

28. Embolia pulmonara : etiologie ; simptomatologie; conduita de urgenta. 

29. lnfarctul miocardic: simptomatologie;  conduita de urgenta . 

30. Encefalopatia hipertensiva:simptomatologie; conduita de urgenta.  

31. Resuscitarea cardio-respiratorie . 

32. Socul anafilactic, socul hipovolemic; simptomatologie; conduita de urgenta  

33. Hemoragiile digestive superioare: simptomatologie; conduita de urgenta. 

34. Anemiile: simptomatologie, conduita terapeutica . 

 

35. pe cale respiratorie 12. Administrarea medicamentelor prin injectie intramusculara 13. 

Administrarea medicamentelor prin injectie intravenoasa 14. Montarea cateterului 

venos periferic 15. Administrarea medicamentelor perfuzabile. 

36. Insuficienta respiratorie acuta:  simptomatologie ; conduita de urgenta . 

37. Edemul pulmonar acut: simptomatologie ; conduita de urgenta. 
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38. Embolia pulmonara : etiologie ; simptomatologie; conduita de urgenta. 

39. lnfarctul miocardic: simptomatologie;  conduita de urgenta . 

40. Encefalopatia hipertensiva:simptomatologie; conduita de urgenta.  

41. Resuscitarea cardio-respiratorie . 

42. Socul anafilactic, socul hipovolemic; simptomatologie; conduita de urgenta  

43. Hemoragiile digestive superioare: simptomatologie; conduita de urgenta. 

44. Anemiile: simptomatologie, conduita terapeutica . 

 

 

 

 

Bibliografie si tematica pentru concursul de  

REGISTRATOR MEDICAL SI OPERATOR  III 

 

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 
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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 pentru concursul de 

 INFIRMIER  

 

1. Programul National de Pregatire a Infirmierelor. Note de curs (Module I, II, III, V, VI - 

Principiile eticii morale) 

2. O.M.S. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culgere a datelor pentru baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale     

3. OMS 1101/30.09.2016 – Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.  

4. OMS 1761/2021 – Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in 

unitatile sanitare.  

5. Legea drepturilor pacientului 46/2003-actualizata 2018 

 

 

Bibliografie si tematica pentru concursul de 

 BRANCARDIER 
 

      1. Programul National de Pregatire a Infirmierelor. Note de curs (Modul III A pct 6 

Notiuni de prim ajutor), Modul 3 B pct 3, 4, 5  VI – pct 8 - Principiile eticii morale) 

2. O.M.S. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culgere a datelor pentru baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale     

3. OMS 1101/30.09.2016 – Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.  

4. OMS 1761/2021 – Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in 

unitatile sanitare.  

5. Legea drepturilor pacientului 46/2003-actualizata 2018 
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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  

 

 

Bibliografie si tematica 

MUNCITOR CALIFICAT  – LIFTIER 
 

1. Legea 307/2006 – Apararea impotriva incendiilor – art.21, art.22 

2. Legea 319/2006 – Legea privind securitatea si sanatatea in munca* – art.5,  art.20, 

art.21, art.22, art23, art.31 

3. PT R 2-2010 – Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, persoane si  marfuri sau 

de marfuri cu comanda interioara – Capitolul  3, Capitolul  11 – sectiunea 4, Capitolul 8. 

4. Fisa postului liftier 

 

 

Bibliografie si tematica 

BIOINGINER MEDICAL 
 

  1. Instrumentație Biomedicală – Note de curs - Călin Corciovă și Radu Ciorap, 

 Editura „Gr T. Popa”, U.M.F. Iași, 2014 

  2. Inginerie Clinică – Volumul I – Corneliu Hajdău, Biblioteca U.M.F. Iași, 

 Editura Tehnica - Info,  Iași 2004 

  3.Directiva 93/42/EEC – privind Dispozitivele medicale modificată 

 47/2007/EEC
*
; 

  4. ORDIN Nr. 2.219 din 14 iulie 2022 privind controlul prin verificare 

 periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, evaluarea performanţelor 

 dispozitivelor medicale secondhand puse în funcţiune şi eliberarea avizului de 

 utilizare pentru dispozitivele medicale din dotarea mijloacelor de intervenţie pentru 

 asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească 

  5. 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. 

  6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1009/2016 privind înregistrarea 

 dispozitivelor medicale în baza naţională de date. 

  7. Fisa postului bioinginer medical. 

 

 

   

https://liberty5.umfiasi.ro/liberty/opac/search.do?mode=BASIC&modeRadio=KEYWORD&=AUTHOR&=KEYWORD&queryTerm=hajdau&operator=AND&includeNonPhysicalItems=true&timeScale=ANY_TIME&limit=Toate&gmd=All&branch=Toate&resourceCollection=Toate&activeMenuItem=false
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Bibliografie si tematica 

MUNCITOR CALIFICAT – INSTALATOR SANITAR 
 

  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   

  5. Fisa postului instalator 

 

 

Bibliografie si tematica  

MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN 

 
  1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

 

  2. Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice 

 aferente cladirilor I7 -2011 

  3. Agenda electricianului  Pietrareanu Emil 1986 

  4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

  5. Fisa postului electrician  

 

Bibliografie si tematica 

MUNCITOR CALIFICAT - TELEFONIST 
   

1.  Legea 319/14 iulie 2006, Publicat in M.O, Partea I nr.646  din 26.07.2006   , 

Legea securitatii  si sanatatii  in munca : 

               - Capitolul 1 - Dispozilii generale .  

               - Capitolul ll - Domeniu de aplicare . 

               - Capitolul lll -  Obligatiile lucratorilor  
2. Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul muncii: 

         – Drepturile si obligatiile salariatului . 

                    – Raspunderea disciplinara . 

3. Regulamentul 679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce       

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date: 

      - Articolul 4 Definitii .  

      - Articolul 7 Condiții privind consimțământul  

4.  Fisa postului telefonist 

 

 

MANAGER, 

Ec. Mirela GROSU 


