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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

BRANCARDIER 

 

TEMATICA: 

1. Notiuni privind infectiile intraspitalicesti; 

2. Aplicarea precautiunilor universale; 

3. Mobilizarea si transportul pacientilor; 

4. Colectarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

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

si modificarile ulterioare; 

2. 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; 

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. Material pentru instruirea intregului personal de ingrijire privind mobilizare pacientilor. 
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                                    TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de  

Registrator Medical  

 

 

 Tematica: 

 - Bazele informaticii:   

➢ Arhitectura generala a unui calculator compatibil IBM. 

➢ Sistemul de operare Windows: (- autentificare ca utilizator,  - suprafata de lucru Windows,  

  - gestionarea ferestrelor si comenzile meniului de control, - familia de butoane ) 

➢ Windows Explorer: (- lansare in executie, - meniurile programelor Windows Explorer si My 

Computer, - copiere, transferare, stergere fisiere) 

➢ Microsoft Word: (- lansarea si inchiderea aplicatiei Word - ecranul Word, - bara de meniuri, - 

bara cu butoane standard, cu butoane de formatare, - creearea unui document nou, - deschiderea unui 

document existent, - salvarea si imprimarea unui document, - introducerea textului, - modificarea 

textului,  ) 

➢ Microsoft Excel: ( - creearea de tabele, - creearea si utilizarea formulelor de calcul, - 

transferul de informatie intre aplicatiile Excel si Word ) 

➢ Adobe Acrobat Reader: (- deschiderea unui document de tip PDF, - cautare in documente de 

tip PDF ) 

➢ Retele de calculatoare: - definitie 

➢ Virusi de calculatoare:  -definitie, -precautii generale privind protectia antivirus  

 

- Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat;  

- Cardul European si Cardul National de Asigurari de sanatate;  

 

Bibliografia:   

1. Casa de editura Euroaptitudini – Manuale acreditate ECDL; 

2. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 – 

persoanele asigurate, Titlul IX – cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate) 

 

                Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere 

- Buletin 

- Cazier 

- Curiculum vitae 

- Diplome de studii (original si copie) 

                - Adeverinta de la medicul de familie 

                - Carnet de munca/ adeverinta (dovada de vechime in munca minim 1an) (original si copie) 

     - Dosar plic 

                - Taxa 50 de lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de  14.07.2022 la ora  9.30 proba scrisa si 18.07.2022 la ora  9.30 proba 

practica/interviu. 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de   06.07.2022 la Serviciul 

RUNOS. 

 

SEF SECTIE  

 

 



 

 

 

 

NR............../................... 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru posturile vacante de  

ASISTENT MEDICAL CHIRURGIE 

 

 
 TEMATICĂ  

❖ ISTORIC ȘI TENDINȚE  

• Concepții, practici și repere istorice (1, vol. I, Cap. 1.1., pag. 3-30)  

• Nursingul-știință și artă (1, vol. I, Cap. 1.2., pag. 30-35)  

• Teorii, modele și concepte de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.3., pag. 35-45)  

• Modelul de îngrijire Henderson (nevoile fundamentale) (1, vol. I, Cap. 1.4., pag. 45-179)  

• Modelul de îngrijire Marjory Gordon (1, vol. I, Cap. 1.5., pag. 180-189)  

• Procesul de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.6., pag. 190-199)  

 

❖ ROLUL PROFESIONAL ȘI MEDIUL DE MUNCĂ AL ASISTENTULUI 

MEDICAL  

• Rolul profesional (1, vol. I, Cap. 2.1., pag. 201-207)  

• Mediul de muncă al asistentului medical generalist (1, vol. I, Cap. 2.2., pag. 207-256)  

• Igiena, prevenirea și controlul infecțiilor (1, vol. I, Cap. 2.3., pag. 256-310)  

• Educația pentru sănătate (1, vol. I, Cap. 2.4., pag. 311-331)  

• Leadership și comunicare profesională (1, vol. I, Cap. 2.5., pag. 332-368)  

•Tehnici de evidență și mișcare a bolnavilor: internarea, transferul externarea, decesul 

pacientului în spital (1, vol. I, Cap. 2.6., pag. 368-453)  

• Administrarea medicamentelor (1, vol. I, Cap. 2.7., pag. 453-482)  

  

❖ NURSING ÎN MEDICINĂ INTERNĂ ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE  

• Nursing în afecțiunile aparatului respirator (1, vol. II, Cap. 1.1, pag. 3-78)  

• Nursing în afecțiunile aparatului cardiovascular (1, vol. II, Cap. 1.2., pag. 78-142)  

• Nursing în afecțiunile aparatului digestiv (1, vol. II, Cap. 1.3., pag. 142-170)  

• Nursing în afecțiunile aparatului excretor (1, vol. II, Cap. 1.4., pag. 171-207)  

• Nursing în afecțiunile hematologice (1, vol. II, Cap. 1.6., pag. 228-259)  

• Nursing în afecțiunile endocrine (1, vol. II, Cap. 1.7., pag. 259-287)  

• Nursing în boli metabolice și de nutriție (1, vol. II, Cap. 1.8., pag. 287-327)  

 

❖ NURSING ÎN CHIRURGIE ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE  

• Nursing în chirurgia generală (1, vol. II, Cap. 2.1., pag. 331-380)  

• Nursing în ortopedie și traumatologie (1, vol. II, Cap. 2.2., pag. 380-416)  

• Nursing în urologie (1, vol. II, Cap. 2.3., pag. 416-453)  



• Nursing în chirurgie toracică și cardiovasculară (1, vol. II, Cap. 2.4., pag. 454-501)  

• Nursing în otorinolaringologie (ORL) (1, vol. II, Cap. 2.5., pag. 501-515)  

 

❖ NURSING ÎN URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE 

• Nursing în ATI (1, vol. III, Cap. 1.1, pag. 3-40) 

• Nursing în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre (1, vol. III, Cap. 1.2., 

pag. 40-225) 

❖ NURSING ÎN NEURO-PSIHIATRIE 

• Nursing în neurologie (1, vol. III, Cap. 2.1., pag. 229-306) 

• Nursing în sănătate mintală și psihiatrie (1, vol. III, Cap. 2.2., pag. 306-344) 
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❖ EPIDEMIOLOGIE ȘI NURSING ÎN BOLI INFECȚIOASE (1, vol. III, Cap. 5, pag. 

495-527) 

❖ GERONTOLOGIE, GERIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 6, pag. 

531-552) 

❖ ONCOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 7, pag. 555-613) 

❖ ÎNGRIJIRI PALIATIVE (1, vol. III, Cap. 8, pag. 617-642) 

❖ NURSING COMUNITAR ȘI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

(1, vol. III, Cap. 9, pag. 645-697) 

❖ CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI (1, vol. III, Cap. 10, 

pag. 701-756) 

❖ Noțiuni privind normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 

(2+11); 

❖ Noțiuni despre 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 (3); 

❖ Noțiuni 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 (5); 

❖ Noțiuni privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al 

moaşei şi al asistentului medical din România (6); 

❖ Noțiuni privind normele 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 (7); 

❖ Noțiuni privind procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști (8); 

❖ Noțiuni privind normele 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 (9); 

❖ Noțiuni privind normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare (10); 

 

BIBLIOGRAFIE 

(1) Coord. Prof. Dr Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali 

generaliști (vol. I+vol. II+vol. III), Ed. Universitară “Carol Davila”, București-2021; 

(2) 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; 

(3) Legea nr. 282/5 octombrie 2005, 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, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (Capitolul IIart. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul 

VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j); 

(4) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Normelorprivind 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); 

(5) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 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; 

(6) 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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

(7) 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; 

(8) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 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;  

(9) 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. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare; 

(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României 

nr. 1009/15 decembrie 2016; 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru postul vacant de  

INFIRMIERA CHIRURGIE 

 

 

TEMATICA  

1. Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare 

2.Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale. 

- obiective si domenii de aplicare 

- clasificări 

- ambalarea deșeurilor 

- depozitarea temporara 

- transportul 

- eliminarea finala 

- responsabilități in domeniul de gestionare a deșeurilor ale infirmierei. 

3. Prevenirea infecțiilor asociate asistentei medicale 

4. Atribuții de serviciu infirmiera 

- Pregătirea patului şi accesoriile lui 

- Schimbarea lenjeriei de pat 

- Asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor 

- Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat 

- Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat 

- Observarea poziţiei bolnavului. Schimbarea poziţiei bolnavului 

- Mobilizarea bolnavului 

- Captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavilor 

- Efectuarea transportului bolnavului în spital 

- Alimentaţia bolnavului, prevenirea escarelor de decubit 

- Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei; 

- Transportul si depozitarea lenjeriei murdare; 

- Depozitarea si transportul lenjeriei curate; 

- Pastrarea confidentialitatii 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Programul National de Pregatire al Infirmierelor.Note de curs(Editura Alma Mater 2012) 

2.Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala 

de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale Cap.II; Cap III; Cap.IV; Cap V; 

Cap VI; Cap VII 

3. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare 

4. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

5. Fisa post infirmiera 

6. 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 
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru posturile vacante de  

ASISTENT MEDICAL  

SECTIA ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 

 

 
 TEMATICĂ  

ISTORIC ȘI TENDINȚE  
• Concepții, practici și repere istorice (1, vol. I, Cap. 1.1., pag. 3-30)  
• Nursingul-știință și artă (1, vol. I, Cap. 1.2., pag. 30-35)  
• Teorii, modele și concepte de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.3., pag. 35-45)  
• Modelul de îngrijire Henderson (nevoile fundamentale) (1, vol. I, Cap. 1.4., pag. 45-179)  
• Modelul de îngrijire Marjory Gordon (1, vol. I, Cap. 1.5., pag. 180-189)  
• Procesul de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.6., pag. 190-199)  
 
ROLUL PROFESIONAL ȘI MEDIUL DE MUNCĂ AL ASISTENTULUI MEDICAL  
• Rolul profesional (1, vol. I, Cap. 2.1., pag. 201-207)  
• Mediul de muncă al asistentului medical generalist (1, vol. I, Cap. 2.2., pag. 207-256)  
• Igiena, prevenirea și controlul infecțiilor (1, vol. I, Cap. 2.3., pag. 256-310)  
• Educația pentru sănătate (1, vol. I, Cap. 2.4., pag. 311-331)  
• Leadership și comunicare profesională (1, vol. I, Cap. 2.5., pag. 332-368)  
•Tehnici de evidență și mișcare a bolnavilor: internarea, transferul externarea, decesul 
pacientului în spital (1, vol. I, Cap. 2.6., pag. 368-453)  
• Administrarea medicamentelor (1, vol. I, Cap. 2.7., pag. 453-482)  
  
NURSING ÎN MEDICINĂ INTERNĂ ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE  
• Nursing în afecțiunile aparatului respirator (1, vol. II, Cap. 1.1, pag. 3-78)  
• Nursing în afecțiunile aparatului cardiovascular (1, vol. II, Cap. 1.2., pag. 78-142)  
• Nursing în afecțiunile aparatului digestiv (1, vol. II, Cap. 1.3., pag. 142-170)  
• Nursing în afecțiunile aparatului excretor (1, vol. II, Cap. 1.4., pag. 171-207)  
• Nursing în afecțiunile hematologice (1, vol. II, Cap. 1.6., pag. 228-259)  
• Nursing în afecțiunile endocrine (1, vol. II, Cap. 1.7., pag. 259-287)  
• Nursing în boli metabolice și de nutriție (1, vol. II, Cap. 1.8., pag. 287-327)  
 

 



NURSING ÎN ORTOPEDIE ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE  
• Nursing în chirurgia generală (1, vol. II, Cap. 2.1., pag. 331-380)  
• Nursing în ortopedie și traumatologie (1, vol. II, Cap. 2.2., pag. 380-416)  
• Nursing în urologie (1, vol. II, Cap. 2.3., pag. 416-453)  
• Nursing în chirurgie toracică și cardiovasculară (1, vol. II, Cap. 2.4., pag. 454-501)  
• Nursing în otorinolaringologie (ORL) (1, vol. II, Cap. 2.5., pag. 501-515)  
 
NURSING ÎN URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE 
• Nursing în ATI (1, vol. III, Cap. 1.1, pag. 3-40) 
• Nursing în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre (1, vol. III, Cap. 1.2., 
pag. 40-225) 
NURSING ÎN NEURO-PSIHIATRIE 
• Nursing în neurologie (1, vol. III, Cap. 2.1., pag. 229-306) 
• Nursing în sănătate mintală și psihiatrie (1, vol. III, Cap. 2.2., pag. 306-344) 
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-EPIDEMIOLOGIE ȘI NURSING ÎN BOLI INFECȚIOASE (1, vol. III, Cap. 5, pag. 495-527) 
-GERONTOLOGIE, GERIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 6, pag. 531-552) 
-ONCOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 7, pag. 555-613) 
-ÎNGRIJIRI PALIATIVE (1, vol. III, Cap. 8, pag. 617-642) 
-NURSING COMUNITAR ȘI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (1, vol. III, Cap. 9, 
pag. 645-697) 
-CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI (1, vol. III, Cap. 10, pag. 701-756) 
-Noțiuni privind normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (2+11); 
-Noțiuni despre 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 (3); 

-Noțiuni 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 (5); 

-Noțiuni privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al 

moaşei şi al asistentului medical din România (6); 

-Noțiuni privind normele 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 (7); 

-Noțiuni privind procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști (8); 
-Noțiuni privind normele 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 (9); 

Noțiuni privind normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare (10); 

 

BIBLIOGRAFIE 

(1) Coord. Prof. Dr Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali 
generaliști (vol. I+vol. II+vol. III), Ed. Universitară “Carol Davila”, București-2021; 

(2) 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; 

(3) Legea nr. 282/5 octombrie 2005, 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, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (Capitolul IIart. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-
art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j); 

(4) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea 
Normelorprivind 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); 

(5) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 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; 

(6) 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

(7) 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; 

(8) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 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;  



(9) 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. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare; 

(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare 
a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 
decembrie 2016; 

 



 

__________________________________________________________________________________
Date contact Sectie Clinica Chirugie geneala:  
Bd.Marasti 17, sector 1, Bucuresti, cod postal 011461, tel.: 021 3161600/272,  
email: chirurgie@spitalul-elias.ro 
 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL VACANT 

DE OSPATAR IN SECTIA CHIRURGIE GENERALA 

 

TEMATICA: 

1. Efectuarea curateniei si dezinfectiei; 

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, 

tehnicii de lucru si interpretarea pentru testele de evaluare a efcientei 

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. 
 

 

 

 

 

 



TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

DEBUTANT 

 

 

TEMATICA 
 

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS  

1. Administrarea medicamentelor;  

2. Sonde, spălături, clisme;  

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE 

1. Edemul pulmonar acut (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.  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 VI-

art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);  

7. Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor  

8. 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; 

9. 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 asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare. 



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 VI-

art. 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


