
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 
Pentru post vacant de 

OSPATAR 
SECTIA NEUROCHIRURGIE 

TEMATICA: 
1. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital;
2. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate, precum si a deseurilor care se

colecteaza selectiv;
3. Utilizarea echipamentului de protectie.

BIBLIOGRAFIE: 
1. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, a tehnicii de lucru si
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si
dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de
nivelul de risc, metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
3. Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, actualizata;
4. N.S.S.M. 45-norme de Securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si

transport persoane cu instalatii pe cablu.



 
 
 
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  
Pentru post vacant de 

BRANCARDIER 
SECTIA NEUROCHIRURGIE 

 

 

  TEMATICA: 
• Atributiile brancardierului; 

• Precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora: utilizarea 
echipamentului de protectie adecvat, spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si 
altor tipuri de expunere profesionala; 

• Protocol de asigurare a ingrijirilor de urgenta, in caz de expunere accidentala la 
produse biologice; 

• Dezbracarea si imbracarea bolnavului imobilizat la pat; 

• Mobilizarea bolnavilor; 

• Efectuarea transportului bolnavului in spital; 

• Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din 
activitatile medicale. 

   

BIBLIOGRAFIA: 
• Ordinul MS nr. 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor, cu 

completarile si modificarile ulterioare; 

• Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si 
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si 
dezinfectie, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul 
de risc, metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care 
urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de 
sterilizare; 

• Materila pentru instruirea intregului personal de ingrijire privind mobilizarea 
bolnavilor. 

 
 

 

 
 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  
Pentru post vacant de 

INGRIJITOR 
SECTIA NEUROCHIRURGIE 

 

 

  TEMATICA: 
4. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 
5. Aplicarea precautiunilor universale; 
6. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital; 
7. Solutii dezinfectante; 
8. Circuitele obligatorii in spital; 
9. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a 

deseurilor care se colecteaza selectiv; 
10. Schimbarea lenjeriei de pat si toaleta pacientului; 
11. Utilizarea echipamentului de protectie. 

 

 
BIBLIOGRAFIE: 
5. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, a tehnicii de lucru si 
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si 
dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de 
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei 
procesului de sterilizare; 

6. Ordinul nr. 1101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

7. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  
Pentru post vacant de 

INFIRMIERA DEBUTANTA 
SECTIA NEUROCHIRURGIE 

 

 

  TEMATICA: 
1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 
2. Aplicarea precautiunilor universale; 
3. Efectuarea curateniei si dezinfectiei in spital; 
4. Solutii dezinfectante; 
5. Circuitele obligatorii in spital; 
6. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum si a 

deseurilor care se colecteaza selectiv; 
7. Schimbarea lenjeriei de pat si toaleta pacientului; 
8. Utilizarea echipamentului de protectie. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, a tehnicii de lucru si 
interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si 
dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de 
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei 
procesului de sterilizare; 

2. Ordinul nr. 1101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

3. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 

 

B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1 

Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02 

 

 
              

             TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIA 

                                                               pentru post vacant de 

      ECONOMIST I A 

SERVICIU CONTABILITATE  

 

TEMATICA: 

 

1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;  

2. Planul de conturi si aplicarea acestuia; 

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare la instituţiile publice;  

4. Corespondenţa subdiviziunilor clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare cu 

conturile contabile privind cheltuielile efective din contabilitatea instituţiilor publice; 

5. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice; 

6. Angajarea cheltuielilor, lichidarea cheltuielilor, ordonanţarea cheltuielilor şi plata 

cheltuielilor  instituţiilor publice;  

7. Organizarea, evidenţa şi raportarea creditelor bugetare, angajamentelor bugetare şi 

legale; 

8. Intocmirea si depunerea formularelor specifice raportarilor lunare, trimestriale si anuale 

in sistemul national de raportare Forexebug; 

9. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

10. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; 

11. Reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

12. Condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă 

instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare; 

13. Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor 

publice; 

14. Inchirierea bunurilor imobile sau părţilor disponibile, proprietate publică a statului; 

15. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, norme 

specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile şi modele de documente financiar-

contabile; 

16. Contravenţii şi infracţiuni. 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE  

 

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Republicată, Legea contabilităţii 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 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, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

Ordinul ministrului sănătății nr. 414 din 17 aprilie 2006 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile specifice domeniului sanitar 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 

instituţiilor publice 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea 

Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de 

raportare - Forexebug 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1801 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenţei, 

a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a 

rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale 

generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului 

 

Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

 



Legea nr. 493 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 

 

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată 

şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice 

 

Hotărârea Guvernului nr. 451 din 2 iunie 2000 privind abilitarea Academiei Române şi a 

unităţilor aflate în subordinea sa de a închiria bunuri imobile sau părţi disponibile, proprietate 

publică a statului, aflate în administrarea acestora 

Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 

instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul 

deplasării în interesul serviciului 

Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale 

unităţilor socialiste 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele 

financiar-contabile 

 

 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere 

- Buletin – original și copie  

- Cazier 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Curiculum vitae 

- Diploma de studii – original si copii 

- Carnet de munca / adeverinta  - (dovada de vechime in munca si specialitate) 

- Dosar plic 

- Taxa 50 de lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de .....................la ora  ......... proba scrisa si .................. la ora ....... 

proba practica. 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de .....................  la 

Serviciul RUNOS. 

 

 

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

EC. DANIELA STEFAN 

 



 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

BRANCARDIER 

 Bloc Operator A 

 

TEMATICA :   

• Atributiile brancardierului; 

•  Precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora: utilizarea echipamentului 

 de protectie adecvat, spalarea mainilor, prevenirea accidentelor si altor tipuri de expunere 

profesionala;   

• Dezbracarea si imbracarea pacientului imobilizat la pat; 

•  Mobilizarea pacientilor; 

•  Efectuarea transportului pacientilor in spital; 

•  Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile 

medicale.  

 

BIBLIOGRAFIA :   

• Ordinul MS nr. 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor, cu 

completarile si modificarile ulterioare;   

• Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacitatii procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 

dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, metodele de evaluare a derulării şi 

eficienţei procesului de sterilizare;   

• Material pentru instruirea intregului personal de ingrijire privind mobilizarea bolnavilor .  

• Fisa postului pentru brancardier. 

 

 

SEF CLINICA CHIRURGIE GENERALA 

  PROF. DR. ADRIAN MIRON 

 

 



 

 

 

 

 

 

   



             SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 

                          Bdul Marasti, nr 17, sect 1, Bucuresti 

                          Tel.021/316.16.00, Fax 021.311.01.14 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

Pentru post vacant de 

INFIRMIERA 

MODULAR PENUMOLOGIE 

            BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si 

interpretare pentru restele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si 

dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de 

nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de 

suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurali si 

eficientei procesului de sterilizare.  

2. Ordinul 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 activitati medicale.  

TEMATICA: 

1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti 

2. Aplicarea precautiunilor universale 

3. Efectuarea curateniei si si dezinfectiei in spital 

4. Solutii dezinfectante 

5. Circuite obligatorii in spital 

6. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, precum 

si a deseurilor care se colecteaza selectiv 

7. Schimbarea lenjerie de pat 

8. Mobilizarea si toaleta pacientului 

9. Utilizarea echipamentului de protectie 
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