Nr. 18300/09.08.2019

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali
Sectia clinica chirurgie oncologica I si II
Bibliografie:
1. Lucreția Titircă – Urgențe Medico-Chirurgicale, editura medicală 2009
2. Diana Carmen-Preotu-Cimpoeșu – Protocoale și Ghiduri în medicina de urgență,
editura PIM Iași 2007
3. Lucreția Titircă / Georgeta Baltă – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți
medicali / Ghid nursing Vol II, editura Viața medicala Românească 2007
4. Lucreția Titircă / Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali / manual
pentru colegii și școli postliceale sanitare, editura Viața Medicală Românească 2007
5. Ordin 1101/2016 – Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate
asistenței medicale în unitațile sanitare.
6. Ordin 961/2016 – Norme privind curățarea; dezinfecția și sterilizarea în unitațile sanitare.
7. Ordin 1226 / decembrie 2012.
8. Fișa postului – atribuții și responsabilități
Tematica:
-Hemoragia și Hemostaza
-Administrarea medicamentelor
-Semne și simptome in afecțiunile aparatului cardiovascular și respirator
-Transfuzia de sange - accidente
- derivate de sânge
-grupe sangvine și compatibilitatea
-Recoltarea produselor biologice și patologice:
-Hemocultură
-Supravegherea postoperatorie și ingrijire acordate pacienților operați
-Resuscitarea cardio-respiratorie -cauze
-medicație
-HELP – insemnătatea expresiei
-Coma hipoglicemică / hiperglicemică – diagnostic diferențiat
-Șocul septic / anafilactic- cause
- simptome
-conduită de urgentă
-Urgențele aparatului cardiovascular: -Edemul Pulmonar
-Embolia Pulmonară
-Îngrijirea și educarea pacientului colostomizat
-Sondajele
Tematica:
Ordin 1101 / 2016 - capitol II pc.13
Ordin 961 / 2016 - cap. 1- 4
Ordin 1226 / 2012 Cap.III art.8 Clasificare deșeuri
Cap.V Colectarea deșeurilor la locul de producere.
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Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali
Secția Clinică Oncologie Medicală, Secția Clinică Radioterapie și Laboratorul de
Radioterapie
Bibliografie
1. L. Titircă: Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale. Vol I – Editura Viața Medicală Românească, 2008
2. L. Titircă: Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali. Vol II –
Editura Viața Medicală Românească, 2008
3. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști, proiect propus de
OAMGMAMR și aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013
4. L. Titircă: Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistenții medicali, ediția a
III-a – Editura Medicală, 2015
5. L. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer – Editura U.M.F. “ Gr. T.
Popa” Iași – 2006
6. Ministerul Sănătății Publice, Institutul Național de Transfuzie Sanguină: Ghidul
Național de utilizare terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine
umane, 2007
7. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare
8. ORDIN nr. 961 din 19 august 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
9. Ordinul M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activități medicale
10. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 asupra drepturilor pacientului, actualizată
11. Fișa postului pentru asistentul medical generalist Secția Oncologie Medicală/Secția
Clinică Radioterapie/Laboratorul de Radioterapie (după caz)
12. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al
asistentului medical din România
Tematica
I. Tehnici de îngrijire a omului bolnav și a omului sănătos
1. Administrarea medicamentelor;
2. Administrarea produselor sangvine;
3. Sondaje, lavaje, clisme, stome;
4. Recoltarea produselor biologice și patologice ;
5. Evaluarea și înregistrarea în FO a funcțiilor vitale;
6. Înregistrarea EKG;
7. Bilanț hidroelectrolitic;
8. Pregătirea pacientului pentru explorări imagistice și endoscopice;
9. Tehnica efectuării pansamentelor
10. Igiena și confortul pacientului
11. Alimentația și dieta pacientului
12. Întocmirea planului de îngrijire a pacientului
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II. Urgențe medico-chirurgicale:
1. Resuscitarea cardio-pulmonară la adult: protocolul BLS, protocolul ALS,
managementul căilor aeriene și ventilația, tehnica de defibrilare, aritmiile cardiace periresuscitare, 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. Edemul pulmonar acut (EPA): factori etiologici principali, manifestări clinice,
conduită de urgență, tratamentul E.P.A
6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduită de urgență
7. Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgență;
8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgență, tratamentul de durată.
9. Hipertensiunea arterială: fiziopatologie, terapie
10. Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
11. Insuficiența renală acută
12. Retenția acută de urină
13. Complicațiile diabetului zaharat: cauze, manifestări clinice, conduită terapeutică
12. Colicele
13. Șocul
14. Stările comatoase.
15. Arsurile termice.
III. Bolile infecțioase și epidemiologice
IV. Infecțiile nosocomiale, precauțiunile universale, manipularea deșeurilor rezultate din
activitatea medicală
V. 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 si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali
Secția Clinică Hematologie si Compartiment transplat medular
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 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
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
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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
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 naţională de date privind deşeurile rezultate
din activităţi medicale.

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali
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
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7. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private - Capitolul Sterilizarea.
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.
Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali
Compartment Ingrijiri Paliative
Bibliografie
1. ABC-ul Medicinei Paliative. Daniela Moşoiu. Ed.Lux Libris, 2012
2. Comunicarea în cancer. Daniela Moşoiu, 2010
3. Controlul simptomelor în cancerul avansat. Twycross Robert & Wilcock Andrew,
trad. Corin Găsdoiu, Dr. Daniela Moşoiu, 2003
4. Dileme etice la finalul vieţii. Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae -editori. Ed. Polirom,
2013
5. Resurse educaţionale medicale şi lingvistice în îngrijirea paliativă. Resurse
educaţionale create prin Programul Erasmus+ în cadrul proiectului „Cursuri online pe
suport video în domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale”
6. (Ref. Nr. 2014-1-RO01-KA203-002940); Ed:Ovidiu Petris, Anca Colibaba - Editura
Gr.T.Popa, 2017, ISBN 978-606-544-478-2
7. http://medlang.eu/operational_protocols.php
8. http://medlang.eu/videos.php
9. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti, 2013
10. Tehnica ingrijirii bolnavului – Carol Mozes editia a-VII-a, Ed. Med. 200
11. Urgente medico-chrurgicale-Lucretia Titirca, Ed. Medicala, 2001
12. Ghidul National de Transfuzii 2007
13. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
14. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
15. 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
16. Legea 46/2003 actualizata – legea drepturilor pacientului
17. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România (publicat in MO nr. 560 din 12 august 2009)
18. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile
si institutiile publice
19. Legea 53/2003 (republicata) Codul muncii: Drepturile si obligatiile salariatului;
Raspunderea disciplinara; Raspunderea patrimoniala.
20. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
21. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca: Cap IV: obligatiile lucratorilor
22. Fişa postului - asistent medical.
Tematica
1. Îngrijirea paliativă – definiţie, principii, echipa interdisciplinară în diferite tipuri de
servicii.
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2. Evaluarea iniţială holistică, întocmirea planului de îngrijire şi monitorizarea
pacientului în îngrijirea paliativă.
3. Clasificarea şi evaluarea durerii. Scale specifice pentru evaluarea şi măsurarea durerii.
4. Scala de analgezie OMS.
5. Probleme respiratorii: dispneea, dispneea terminală, tusea, bronhoreea, pleurezia,
respiraţia stertoroasă a pacientului în stare terminală – cauze, manifestări, măsuri
generale pentru controlul acestor simptome.
6. Probleme digestive: xerostomia, stomatita, candidoza orală, staza gastrică, greaţa şi
vărsăturile, constipaţia, diareea, hematemeza şi melena - cauze, manifestări, măsuri
generale pentru controlul acestor simptome.
7. Escarele: definiţie, clasificare, principii de tratament, tipuri de pansamente utilizate,
modalităţi de prevenţie.
8. Probleme neuro – psihice: anxietatea, delirul, depresia, convulsiile - cauze,
manifestări, măsuri generale pentru controlul acestora.
9. Abordarea problemelor psiho-emoţionale la pacientul din îngrijirea paliativă.
10. Urgenţele specifice îngrijirii paliative: hemoragia, hipercalcemia, sindromul de
compresiune medulară, sindromul de venă cavă superioară - cauze, manifestări,
măsuri generale pentru controlul acestora.
11. Abordarea problemelor spirituale şi sociale la pacienul din îngrijirea paliativă.
12. Reacţii emoţionale în faţa morţii.
13. Starea terminală.
14. Îngrijirea tegumentelor, a tumorilor exulcerate, a fistulelor şi a stomelor.
15. Limfedemul – definiţie, clasificare, manifestări, principii de tratament non –
farmacologic.
16. Comunicarea cu pacientul din îngrijirea paliativă şi cu familia acestuia – principii,
protocoale de comunicare, abordarea conspiraţiei tăcerii.
17. Protocoale specifice îngrijirii paliative: transferul pacientului în pat, seringa automată,
ascultarea activă, conspiraţia tăcerii, evaluarea spirituală, îngrijirea cavităţii orale,
comunicarea veştilor neplăcute, nutriţia, baia pacientului, evaluarea durerii, sindromul
de burn-out, prevenirea ulcerelor de decubit, investigarea nevoilor îngrijitorului,
configurarea reţelei de sprijin a pacientului, evaluarea nivelului de conştientizare al
pacientului privind boala sa, discuţii despre îngrijirea la sfârşitul vieţii (locaţia
îngrijirii, tratament agresiv), managementul fazei terminale.
18. Prinicipii şi reguli etice în îngrijirea paliativă.
19. Măsurarea şi supravegherea funcţiilor vitale.
20. Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator.
21. Reguli şi modalităţi de administrare a medicamentelor.
22. Transfuzia.
23. Sondaje, clisme.
24. Participarea asistentului medical la efectuarea diferitelor tipuri de puncţii.
25. Îngrijiri în geriatrie.
26. Îngrijirea curentă şi supravegherea bolnavului.
27. Contribuţia asistentului medical la explorarea bolnavului.
28. Tehnica tratamentului
29. Reechilibrarea hidro-electrolitică şi bilanţul hidric.
30. Îngrijirea bolnavilor cu stome.
31. Administrarea oxigenului.
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32. Resuscitarea cardio-pulmonară la adult: protocolul BLS, protocolul ALS,
managementul căilor aeriene și ventilația, tehnica de defibrilare, aritmiile cardiace
peri-resuscitare, terapia medicamentoasă, monitorizarea.
33. Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgență.
34. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie,
conduită de urgență.
35. Hemoragii: cauze, simptomatologie, conduită de urgență.
36. Edemul pulmonar acut (EPA): factori etiologici principali, manifestări clinice,
conduită de urgență, tratamentul EPA.
37. Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduită de urgență.
38. Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgență.
39. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgență, tratamentul de durată.
40. Hipertensiunea arterială: cauze, simptomatologie, fiziopatologie.
41. Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgență.
42. Insuficiența renală acută.
43. Retenția acută de urină.
44. Complicațiile diabetului zaharat: cauze, manifestări clinice, principii de tratament.
45. Colica nefretică şi biliară – cauze, manifestări, principii de tratament.
46. Șocul – definiţie, clasificare, manifestări, principii de tratament în urgenţă.
47. Stările comatoase.
48. Măsuri de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale
în unităţile sanitare.
49. Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice.
50. Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
51. Drepturile şi obligaţiile pacientului.
52. Principii privind codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist.
53. Drepturile şi obligatiile salariatului; răspunderea disciplinară; răspunderea
patrimonială.
54. Măsuri privind apararea împotriva incendiilor.
55. Principii principii privind securitatea şi sănătatea în muncă.
56. Sarcini şi responsabilităţi ale asistentului medical.
Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare post asistent medical
Sterilizare
1. ORDINUL 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
2. ORDINUL 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
3. ORDINUL 1226 din 3 decembrie 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
4. ORDINUL 914 din 26 iulie 2006 (actualizat 2016) pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare
de functionare: Anexa 3 , art. 69 - 76
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Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a posturilor asistenti medicali
Laboratorului de Analize Medicale și Banca de Celule Stem
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.
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. Examen de urină:
a. examenul calitativ al urinii.
b. examenul cantitativ al urinii.
c. examenul microscopic al sedimentului urinar.
7. Dozarea substanţelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, ion
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-colesterolsi LDL-colesterol.

8

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 trombolpastina 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 si tematica pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical
Laborator Radiologie – Imagistica Medicala
Bibliografie :
1. Mihai Lungeanu - Manual de tehnica radiologica -Ed. Medicală,1988;
2. Lucretia Titirca - Urgente medico-chirurgicale- Ed. Medicala 200;
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 :
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.
9.Tehnoredactarea documentelor, creare documente noi, deschidere documente existente,
introducere/modificare text.
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Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului de asistent Medical
Laborator Medicină Nucleară
Bibliografie:
1. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul
președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 și nr. 404 bis din 29
august 2000, modificate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006.
2. Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii
ionizante (NSR-04), aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.
285/79/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 şi nr. 446 bis
din 25 iunie 2002, modificate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.
1806/321/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17
ianuarie 2007.
3. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-14),
aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților
Nucleare nr. 358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din
15 februarie 2005.
4. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului cu modificările și
completările ulterioare.
5. Ordinul ministrului sănătății nr. 261/2007 – Norme tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, cu modificările și completările
ulterioare.
6. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea
procedurilor de practică pentru asistenții medicali generaliști.
7. Codorean I., Bugeag Gh. - Imaginea scintigrafică în practica clinică, Ed. Militară,
Buc. 1985.
8. Mihai Lungeanu – Manual de tehnica radiologica - Ed. Medicală, Bucuresti 1988.
Tematica
1. Normele fundamentale de securitate radiologica (nsr-01).
2. Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (nsr-04).
3. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (nsr-14).
4. Drepturile pacientului.
5. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
6. Proceduri de practică pentru asistenţi medicali generalişti.
7. Structura nucleului atomic: radiatia electromagnetica; radionuclizii si radiatiile lor;
emisia de radiaţii alfa; emisia de radiaţii beta; emisia de radiaţii gamma; terminologie,
unitati de masura ale dezintegrarii radioactive.
8. Aparatura de detectie a radiatiei gamma si formarea imaginii scintigrafice: principiul
metodei.
9. Tomografia computerizată: principiul metodei.
10. Agenti radioactivi (radioizotopi) uzuali pentru imaginea scintigrafica: technetiu 99m;
radioizotopii iodului.
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Bibliografie si Tematica pentru concurs ocupare posturi asistenti medical generalist
Spitalizare Zi si Ambulatoriul integrat cu cabinet de specialitate
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.
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- electrolitic
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
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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.
Bibliografie si Tematica pentru concurs ocupare posturi asistenti medicali generalisti
Dilutii citostatice
Bibliografie
1. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normeloe de supraveghere, prevenire și
control al infecțiilor nososcomiale în unitățile sanitare;
2. Ordinul M.S. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea ,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
3. Ordinul M.S. nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
4. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România.
5. Bazele farmacologice ale practicii medicale - V.Stroescu – Editura Medicală , ediția VI
1998;
6. Medicamente antivirale – Cernescu C, Ruță Simona – Editura universitară Carol Davila
București 2003
7. Farmacie clinică – A.N. Cristea – Editura medicală BUCUREȘTI 2010;
8. Farmacologie - A.N. Cristea – Editura medicală BUCUREȘTI 2002;
9. Legea farmaciei nr 266/2008;
10. Legea nr95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății,
11. Legea nr 339/2005- privind regimul juridic al plantelor,substanțelor și preparatelor
stupefiante și psihotrope;
12. Memomed – Editura universitară 2014;
13. Agendă Medicală – Editura medicală 2005;
14. Elemente de nursing în cancer – Editura Gr.T.Popa 2006,UMF IasiL.Miron,E.Bild,I.Miron,Ș,Curescu
15. Farmacopeea Romana, editia a X a, Editura medicala, Bucuresti 2005
Tematica:
Chimioterapia definiţie + exemple de neoplazii în care se utilizează chimioterapia adjuvantă;
1. Cele 10 principii ale tratamentului chimioterapic;
2. Contraindicaţiile absolute şi relative ale chimioterapiei;
3. Reguli generale de administrare a chimioterapicelor;
4. Căi de administare ale chimioterapicelor;
5. Tehnica manipulării substanţelor citostatice;
6. Când trebuie suspectată o reacţie alegică localizată/generalizată la pacienţii oncologici exemple, semne, simptome;
7. Care sunt complicaţiile tardive ale chimioterapiei?
8. Riscurile necancerigene ale manipulării chimioterapicelor la care poate fi expusă asistenta
medicală;
9. Riscurile cancerigene ale manipulării chimioterapicelor la care poate fi expusă asistenta
medicală;
10. Mijloace de protecţie individuală în manipularea citostaticelor;
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11. Mijloace de protecţie generală în manipularea citostaticelor;
12. Reguli de pregătire a citostaticelor;
13. Reacţii adverse ce pot fi întâlnite la pacientul oncologic ce urmează terapii biologice;
15.Tratamentul durerii la pacientul oncologic;
16. Infecții nosocomiale – precauțiuni universale
17. Farmacocinetică generală;
18. Farmacodinamia generală;
19. Particularități farmacologice ale citostaticelor în unelestări patologice;
20. Interacțiunile medicamentoase;;
21. Introducerea și folosirea medicamentelor în terapeutică;
22. Chimioterapicele anticanceroase care afectează moleculele de ADN preformate;
23. Inhibitorii topoizomerazelor;
24. Analogii metabolici și alte chimioterapice anticanceroase care inhibă sinteza acizilor
nucleici;
25. Asparaginaza;
26. Alcaloizii toxici ai fusului;
27.Hormonii și antihormonii folosiți în tratamentul bolii canceroase;
28. Ciclosporina și tacrolimus;
29. Baze imunologice fundamentale;
30. Baze imunopatologice;
31 Baze farmacologice;
32. Clasificarea medicamentelor imunosupresoare;
33. Agenți imunosupresori nespecifici;
34. Agenți care blochează specific funcția limfocitelor T;
35. Analogi structurali,antimetaboliți și alți agenți imunosupresori citotoxici;
36. Imunosupresoare cu mecanisme de acține diferite;
37. Imunosupresie specifică.Medicamente proteine;
38. Imunostimulante,imunomodulatoare;
39. Agenți antivirus sincițial respirator;
40. Agenți antivirusuri hepatice B și C;
41. Selectivitatea clinică a medicamentelor anticanceroase;
42. Mecanismele generale de acțiune ale citostaticelor;
43. Legislație privind manipularea substanțelor toxice și volatile în farmacie.
Bibliografie si Tematica pentru concurs ocupare posturi asistenti medicali farmacie
La Farmacie
1. Dobrescu D. - Farmacoterapie practica, vol.I şi II -Ed. Medicala, Bucuresti 1989;
2. Stanescu V- Tehnica farmaceutica - Ed. Medicala, Bucuresti 1983;
3. M. Constantinidi, Z.Marinescu, L. Panoiu - Farmacologie clinica pentru cadre medii - Ed.
Universul, Bucuresti 1996;
4. Farmacopeea Romana, editia a X a, Editura medicala, Bucuresti 2005;
5. Paunescu T., Maftei I., Hossu T., Mosteanu T., - Apifitoterapia -Ed. Apimondia, Bucuresti
1988;
6. Voiculescu S, Bezdadea Z - Tehnica farmaceutica- Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti
1978;
7. Istudor V - Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol I si II, Ed. Medicala Bucuresti
2001;
8. Stroescu V – Bazele farmacologice ale practicii medicale- - Ed. Medicala, București 1998;
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9. Farmacopeea Romana Supliment 2004;
10. Aurelia Nicoleta Cristea, Farmacologie generala, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
2009;
11. Aurelia Nicoleta Cristea, Tratat de Farmacologie, sub redactia, Ed. Medicala, Bucuresti,
2005;
12. Eufemia Stefanescu, Gheorghe Taralunga Farmacologie pentru asistenti de farmacie, Ed.
Muntenia, Constanta 2008
13. Sorin Leucuta, Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2007.
14. Sorin Leucuta, Tehnologie farmaceutica, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001.
15. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Tehnologie farmaceutica, vol. I, Ed. Polirom, Iasi,
2001.
16. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa Tehnologie farmaceutică vol. II, Ed. Polirom, Iaşi,
2008.
17. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa Tehnologie farmaceutică vol. III, Ed. Polirom, Iaşi,
2009
18. Vasile Stroescu Ed.Medicala Bucurest 1998- Bazele farmacologice ale practicii medicale
19. Dinu Veronica, Trutia Ed, Cristea Popa Elen,Popescu Aurora, Editura
Medicala,Bucuresti,1998 - Biochimie medicala
20. Legea nr 339/2005- privind regimul juridic al plantelor,substanțelor și preparatelor
stupefiante și psihotrope;
21. Aurelia Nicoleta Cristea,Editura medicala Bucuresti 2002 – Farmacologie
22. Legea nr95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății
23. Medex 2006
24. Memomed 2018
25. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normeloe de supraveghere, prevenire și
control al infecțiilor nososcomiale în unitățile sanitare;
26. Elemente de nursing în cancer – Editura Gr.T.Popa 2006,UMF IasiL.Miron,E.Bild,I.Miron,Ș,Curescu
27. Farmacie clinică – A.N. Cristea – Editura medicală BUCUREȘTI 2010;
28. Medicamente antivirale – Cernescu C, Ruță Simona – Editura universitară Carol Davila
București 2003;
29.Ordinul M.S. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea ,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
30.Ordinul M.S. nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
31.Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România.
35.Legea farmaciei nr 266/2008;
36. Reguli de buna practica farmaceutica
Tematica :
1. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene: definitie, clasificare, spectru de activitate,
mod de administrare, contraindicatii;
2. Vitamine: definitie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii;
3. Analgezice opioide: definitie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii;
4. Analgezice si antipiretice: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare
reprezentant), contraindicatii.
5. Medicatia antihipertensiva: definitie, clasificare, farmacoterapie
6. Antituse - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
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7. Expectorante - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
8. Bronhodilatatoare - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
9. Antiacide - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
10. Inhibitori ai secretiei gastrice - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare
reprezentant), contraindicatii);
11. Antiulceroase - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
12. Purgative - laxative - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
13. Antidiareice - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
14. Antiemetice - definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
15. Diuretice: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant),
contraindicatii);
16. Solutii: - definitie, clasificare, componentele solutiilor, prepararea solutiilor, exemple de
solutii apoase, alcoolice, uleioase;
17. Solutii extractive apoase: infuzii, macerate, decocturi;
18. Colire: definitie, preparare, exemple;
19. Pulberi: definitie, controlul pulberilor, exemple;
20. Drajeuri: definitie, preparare, exemple;
21. Comprimate: definitie, componente, preparare, caracteristici, exemple (comprimate
obisnuite si efervescente);
22. Emulsii: definitie, clasificare, compozitie, preparare si emulgatorii folositi la preparare,
exemple;
23. Suspensii: definitie, clasificare, preparare, exemple;
24. Unguente: definitie, clasificare, preparare, exemple;
25. Supozitoare: definitie, clasificare, excipienti folositi la prelucrarea supozitoarelor,
preparare, exemple;
26. Eliminarea medicamentelor din organism;
27. Factorii care influenteaza actiunea medicamentelor;
28. Toxicitatea medicamentelor;
29. Farmacocinetică generală;
30. Interacțiunile medicamentoase;
31. Medicamentele și varsta;
32. Medicația hemostatică;
33. Medicația antitrombotică;
34. Medicația antiastmatică;
35.Glucocorticoizii;
36. Anestezicele generale și locale;
37. Medicamentele hipnotice, sedative și tranchizalente;
38. Anticorpi monoclonali;
39.Clasificarea citostaticelor;
40.Clasificarea agenților alchilanți;
41.Antimetaboliți clasificare, indicații;
42. Agenți hormonali utilizați în oncologie,clasificare, reacții adverse,indicații;
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43. Enzime utilizate în hematologie;
44. Reguli de preparare a diluțiilor medicamentelor citostatice;
45. Măsuri de precauție necesare pentru diluarea citostaticelor;
46. Formularea si biodisponibilitatea medicamentului;
47 Preparate parenterale;
48. Preparate oftalmice;
49. Regimul produselor toxice si stupefiante în Romania
50.Chimioterapia definiţie + exemple de neoplazii în care se utilizează chimioterapia
adjuvantă;
51.Cele 10 principii ale tratamentului chimioterapic;
52.Contraindicaţiile absolute şi relative ale chimioterapiei;
53.Reguli generale de administrare a chimioterapicelor;
54.Căi de administare ale chimioterapicelor;
55.Tehnica manipulării substanţelor citostatice;
56.Când trebuie suspectată o reacţie alegică localizată/generalizată la pacienţii oncologici exemple, semne, simptome;
57.Care sunt complicaţiile tardive ale chimioterapiei?
58.Riscurile necancerigene ale manipulării chimioterapicelor la care poate fi expusă asistenta
medicală;
59.Riscurile cancerigene ale manipulării chimioterapicelor la care poate fi expusă asistenta
medicală;
60.Mijloace de protecţie individuală în manipularea citostaticelor;
61.Mijloace de protecţie generală în manipularea citostaticelor;
62.Reguli de pregătire a citostaticelor;
63.Reacţii adverse ce pot fi întâlnite la pacientul oncologic ce urmează terapii biologice;
64.Tratamentul durerii la pacientul oncologic;
65. Infecții nosocomiale – precauțiuni universale;
66. Mecanismele generale de acțiune ale citostaticelor;
67. Farmacodinamia generală;
68. Selectivitatea clinică a medicamentelor anticanceroase;
69. Particularități farmacologice ale citostaticelor în unelestări patologice;
70. Interacțiunile medicamentoase;;
71. Introducerea și folosirea medicamentelor în terapeutică;
72. Chimioterapicele anticanceroase care afectează moleculele de ADN preformate;
73. Inhibitorii topoizomerazelor;
74. Analogii metabolici și alte chimioterapice anticanceroase care inhibă sinteza acizilor
nucleici;
75. Asparaginaza;
76. Alcaloizii toxici ai fusului;
77.Hormonii și antihormonii folosiți în tratamentul bolii canceroase;
78. Ciclosporina și tacrolimus;
79. Baze imunologice fundamentale;
80. Baze imunopatologice;
81. Baze farmacologice;
82. Clasificarea medicamentelor imunosupresoare;
83. Agenți imunosupresori nespecifici;
84. Agenți care blochează specific funcția limfocitelor T;
85. Analogi structurali,antimetaboliți și alți agenți imunosupresori citotoxici;
66. Imunosupresoare cu mecanisme de acține diferite;
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87. Imunosupresie specifică.Medicamente proteine;
88. Imunostimulante,imunomodulatoare;
89. Agenți antivirus sincițial respirator;
90. Agenți antivirusuri hepatice B și C;
Bibliografiei pentru concursul de economist in cadrul
Biroului Achizitii Publice si Contractare
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune
de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
5. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016
6. Hotărâre Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii
7. Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP
pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de
produse biocide
8. Ordinul nr. 842-175 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al
președintelui Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al
ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică
9. Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale
10. Instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi
art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările
ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale
11. Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
Bibliografie concurs ocupare post șef Birou Managementul Calității



LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii –
Titlul VII Spitalele
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ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
 ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice
 ORDIN nr. 639 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a
unităţilor sanitare acreditate
 LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului, cu modificările și
completările ulterioare
 ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a
unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
Tematica
Sisteme de management al calității în România pentru spitalele publice
Procesul de acreditare
Standarde de acreditare și liste de verificare
Monitorizarea procesului de implementare a managementului calității
Managementul riscurilor
Modalități de standardizare a proceselor dintr-o instituție medicală
Circuite funcționale la nivelul unui spital public

Manager,
Ec. Mirela Grosu

18

