BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTILOR
MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT SI
SPITALIZARE DE ZI
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, Bucuresti2001
3.
Ordinul M.S.961/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
4.
Ordinul M.S.961/2016pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
5.
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.

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTILOR
MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL SECTIEI CLINICE ONCOLOGIE MEDICALA
Bibliografie:
1. I.D. Alexe : Medicină internă. Noțiuni de bază – Edidura Junimea , Iași, 2004.
2. C. Borundel : Manual pentru cadre medii - – Editura medicală, 2000
3. S. Daschievici, M. Mihăilescu : Chirurgie. Manual pentru cadre medii și școli sanitare
postliceale – Editura medicală, București 2005.
4. Proceduri de practică pentru asisteții medicali generaliști, proiect propus de
OAMGMAMR și aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.142/2013.
5. L. Miron si colaboratorii : Elemente de nursing în cancer – Editura UMF. „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. L. Titircă : Nursing : tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali
8. L. Titircă : Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze- Editura medicală, București 2001.
9. Primul ajutor ( http://www.ms.ro/documente/430_1301_manual.pdf)
10. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
control al infecțiilor nososcomiale în unitățile sanitare.
11. Ordinul M.S. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea ,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare.
12. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitățile medicale.
13. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al
asistentului medical din România.
BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTILOR
MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL SECTIEI CLINICE ANESTEZIE TERAPIE
INTENSIVA
1. Notiuni de Anestezie si Terapie Intensiva pentru asistenti medicali licentiati si moase, Daniela
Ionescu, Ed Casa Cartii de Stiinta 2010.
- pentru asistenti medicali – A.T.I.- Cap. 3,4,6,7, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 16, 17,
18, 19, 20.
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2. Ghiduri si protocoale in medicina de urgenta, Cimpoiesu D., Editura PIM, 2007- CAP.1, CAP.2
3. ORD. MSF 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale - Cap. I, II, III, V,VI,XII
4.Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare postliceale, Daschievici S., Mihailescu M. –
CAP.7, 8, 9, 15;
5. Ordin 1101/30.09.2016- Cap I, Cap. II, art. 13, Anexa 3, Anexa 4.

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE IN CADRUL BIROULUI
MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
1. American Association of Blood Banks. Standard for Blood Banks and Transfuzion Services,
current edition.
2. Foundation for the Accreditation of Hematopetic Cell Theraphy (fact), Standards for
Hematopoetic Progenitor Cell Collection, Processing and Transplantion, current edition.
3. Regulament de organizaresi de lucru a Comisiei pentru monitorizare, coordonare si indrumare
metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial.
4. Unite Biocliniquede Therapie Cellulaire – C.H.U. de Clermount Ferrand Dr J. Kanold.
5. Ordin nr. 200 din 26 februarie 2016 pivind modificarea si completarea Ordinului secretarului
general al Guvernului nr. 400/2015pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice.
6. Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Ordin nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei
de evaluare si acreditare spitale.
8. Ordin 639 din 18 octombrie 2016 pentru Aprobarea Metodologiei de Monitorizare a unitatilor
sanitare acreditate.
9. Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dizinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in funtie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.
10. Ordin 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
11. Ordin nr. 1763 din 12 octombrie 2007 revizuit in 2017 privind stabilirea cerintelor tehnice
pentru donarea, prelevarea , testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarilor si
trasabilitatea celuleor de origine umana (CSH – celule stem hematopoetice) utilizate in scopuri
terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave
survenite in timpul transplantarii lor.
12. SR EN ISO 9000:2001 Sistemul de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular.
13. SR EN ISO 9001: Sisteme de management al Calitatii.
14. SR ISO 19011:2000: Ghid pntru auditarea Sistemelor calitatii.
15. SR EN 14476/2015 Camere curate si medii controlate asociate. Partea 10: Clasificarea
curateniei suprafetei prin concentratie chimica.
16. Legea 90/1996 republicata in 2001 Legea privind protectia muncii.
17. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
18. Legea 53/2003 Codul Muncii
19. Directiva 2003/94/94/CE de stabilire a principiilor si orientarilor privind buna practica de
fabriacatie cu privire la produsele medicamentoase de uz uman si medicamentele experimentale
de uz uman.
20. Ghid ISO/CEI 2:1996 Termenii generali si definitiile lor privind standardizarea si
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activitatile conexe.
21. Norme generale de protectia muncii.
22. Art. 39 din CCM Contractul Colectiv de Munca, privind echipamentul de protectie si
echipament de lucru.
23. Manualul Calitatii BCS.
24. Regulamentul Intern.
25. Regulamentul de organizare si functionare
BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A REFERENTULUI II DIN
CADRUL SERVICIULUI DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA
1. Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului
2. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character
personal si libera cieculatie a acestor date
3. Ordinal CNAS 577/246/2015 si 559/248/2015 privind cardul national de sanatate
4. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi,
cu modificarile si completarile ulterioare,
5. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si
completarile ulterioare
TITLUL VII - SPITALELE
CAP. I - Dispoziţii generale
CAP. II - Organizarea şi funcţionarea spitalelor
TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate
CAP. II - Asiguratii,
SECŢIUNEA 1- Persoanele asigurate,
SECŢIUNEA a 2-a -Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
CAP. III -Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 2-a - Servicii medicale curative
SECŢIUNEA a 3-a -Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace
terapeutice
SECŢIUNEA a 5-a- Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state
SECŢIUNEA a 6-a - Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
6. DECRET 209/1976
Pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa
7. LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (republicată)
Privind arhivarea documentelor în formă electronică
9. ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006
Privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a
informaţiilor legate de activitatea spitalului
10. LEGE 46 / 2003
Drepturilor pacientului
11. ORDIN 386 / 2004
Privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
12. Windows XP, Windows 7, Microsoft office 2003/2007/2010(Microsoft word, Excel)
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN CADRUL BIROULUI
FINANCIAR-CONTABILITATE
1. ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)
2. pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia
3. ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 (*actualizat*)
4. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile
de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
5. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*)
6. pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale
7. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
8. pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
9. Legea nr.82/l99l - Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare
BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE 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
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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

MANAGER,
EC. MIRELA GROSU

Întocmit,
Ec. Claudia Patriche
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