TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
DEBUTANT – BLOC OPERATOR A

TEMATICA
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Edemulpul monara ut (EPA): semne clinice, conduită de urgenţă;
2. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă
3. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) - simptomatologie, conduită de urgenţă;
4. Colica renală nefritică: simptomatologie, conduită de urgenţă;
5. Retenţia acută de urină: simptomatologie, conduită de urgenţă;.
6. Stările comatoase: măsurile de urgenţă;
7. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) – simptomatologie: conduita de urgenţă;
8. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001;
LucreţiaTitircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze- Editura medicală, Bucureşti 2006;
S.Daschievici; M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007;
Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii- Editura All – Ediţia a IVa rev. 2009;
Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 282/2005 - 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VIart. 30, art. 31 şianexa 1, lit. i şi j);
Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 2012 pentru aprobareaNormelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 2013privind aprobarea procedurilor de practică pentru
asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din
31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1,
21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 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,publicat în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
10. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Dosar plic
- Cerere
- Curiculum vitae
- Cazier
- Adeverinta de la medicul de familie
- Buletin – original si copie
-Diploma bacalaureat – original si copie
-Diploma postliceala/facultate – original si copie
- Certificatul OAMMR cu viza in termen – original si copie
- Asigurare malpraxis in termen – original si copie
- Carnet de munca si/sau adeverinta vechime – original si copie
- Taxa 50 de lei
Concursul va fi sustinut in data de 22.07.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 25.07.2022 la ora 9.30
proba practica/interviu.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 14.07.2022 la Serviciul
RUNOS.

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE
ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE

TEMATICA
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de
urgenţă;
3. Edemul pulmonar acut (EPA): semne clinice, conduită de urgenţă;
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă
5. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) - simptomatologie, conduită de urgenţă;
6. Insuficienta renală acută: -cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital,
7. Colica renală nefritică: simptomatologie, conduită de urgenţă;
8. Retenţia acută de urină: simptomatologie, conduită de urgenţă;.
9. Stările comatoase: măsurile de urgenţă;
10. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) – simptomatologie: conduita de urgenţă;
11. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
RESUSCITAREA CARDIO-PULMONARA- Tehnici medicale de urgenta;

BIBLIOGRAFIA
1. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001;
2. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006;
3. S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007;
4. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009;
5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 282/2005 - Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea
de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VIart. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);
7. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind
activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art.
14, art. 16);

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea
şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată
prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
9. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie
2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
10. Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 2012 pentru 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, publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
11. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru
asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din
31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1,
21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
12. Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 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, publicat în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Dosar plic
- Cerere
- Curiculum vitae
- Cazier
- Adeverinta de la medicul de familie
- Buletin – original si copie
-Diploma bacalaureat – original si copie
-Diploma postliceala/facultate – original si copie
- Certificatul OAMMR cu viza in termen – original si copie
- Asigurare malpraxis in termen – original si copie
- Carnet de munca si/sau adeverinta vechime – original si copie
- Taxa 50 de lei
Concursul va fi sustinut in data de 22.07.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 25.07.2022 la ora 9.30
proba practica/interviu.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 14.07.2022 la Serviciul
RUNOS.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
PENTRU POSTUL DE SPALATOREASA

Tematica:
1.
2.
3.
4.

Aplicarea precautiunilor standard;
Colectarea, ambalarea, sortarea si spalarea lenjeriei murdare;
Curatenia si dezinfectia in spital.
Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;

Bibliografia:
1. Ordinul nr. 1761/2021 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;
2. Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru 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, publicat
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
4. Ordinul ministrului sănătății nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind
serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale.

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Dosar plic
- Cerere
- Curiculum vitae

- Cazier
- Adeverinta de la medicul de familie
- Buletin – original si copie
-Diploma studii – original si copie
- Carnet de munca si/sau adeverinta vechime – original si copie
- Taxa 50 de lei
Concursul va fi sustinut in data de 22.07.2022 la ora 9.30 proba scrisa si 25.07.2022 la ora 9.30
proba practica/interviu.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 14.07.2022 la Serviciul
RUNOS.

