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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) 

2 

❖ 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 

  



ACADEMIA ROMÂNÃ 

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢÃ ELIAS 
Bdul Mărăști nr.17, Sector 1, București, 011461, Romania 

Tel. (+40) 021/316.16.00, Fax (+40) 021.311.01.14 
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA  

pentru post temporar vacant de  

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

DEPARTAMEN URGENȚĂ 

 

Tematica  

1. Urgențe medico-chirurgicale; 

2. Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și 

sterilizarea în unitațile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și 

dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în 

funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și 

controlul eficenței acestora. 

3. Pregătirea bolnavului pentru explorarea funcțională a aparatului respirator și a aparatului 

cardiovascular. 

4. Instrumente chirurgicale și meteriale de sutură; Tratamentul plăgilor și schimbarea pansamentului. 

5. Clasificarea, ambalarea și depozitarea temporară a deșeurilor reziduale din activitațile medicale. 

6. Drepturile pacientului. 

7. Resuscitarea cardio-respiratorie. 

8. Pregătirea materialelor necesare pentru manevre invazive. 

9. Protocolul național de triaj  

10. Drepturile și îndatoririle asistentului medical care își defășoară activitatea în Unitatea de Primiri 

Urgențe –prevederi legale. 

 

Bibliografie  

1. Chirurgie – Manual pentru cadre medii și școli sanitare postliceale – S. Daschievici și 

M.Mihăilescu, Editura Medicală, Bucuești 2010; 

2. Manual de îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali – L.Titirică, Editura 

2003; 

3. Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și 

sterilizarea în unitațile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și 

dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în 

funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și 

controlul eficenței acestora. 

4. OUG nr.144/28 octombrie 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; 

5. Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical; 

6. Legea drepturilor pacientului nr.46/2003; 

7. Ordinul MPS nr.1706/2 octombrie 2007 privind conducerea și organizarea unităților și 

compartimentelor de primiri urgențe – cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul 443/2019 privind Protocolul Național de Triaj al pacienților din structurile Unităților de 

Primiri Urgențe  

9. Ghidurile de resuscitare cardiopulmonară din 2021  

mailto:contact@spitalul-elias.ro


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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 

 

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

Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02 

 

 

 

 
             TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea unor posturi vacante 

Ospatar 

Gastroenterologie 

 

 

TEMATICA: 

1. Principalele verigi de supraveghere in sectorul alimentar; 

2. Tehnici de efectuare a curateniei in oficiu si spalarea mainilor; 

3. Reguli de etica si tehnica a servirii pacientilor; 

4. Tabel dezinfectanti folositi in oficiul dietetic; 

5. Tehnica servirii preparatelor 

6. Tehnica servirii diferitelor tipuri de mese 

7. Reguli de igiena si buna practica pentru personalul din Blocul Alimentar si Oficii Dietetice; 

8. Cunoasterea anumitor diete in functie de specificul sectiei. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Tehnica servirii consumatorilor, Dobrescu E., Balanescu C. –ed. 1993 (cap. 5,6,7,9,10,12) 

2. Masini, instalatii, utilaje si ustensile pentru alimentatia publica, S. Coroama, V. Bonoiu, ed. 1972 

(cap.14) 

3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata; 

4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata; 

5. Nutritie si dietoterapie; Dr. Mircea Petrescu, Aurora Sutianu; 

6. Bazele practice ale nutritiei omului bolnav; Iulian Minu, Viorel Mogos; 
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