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 SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL COMPARTIMETULUI DE
INGRIJIRI PALIATIVE
1.

Tehnici de îngrijire a bolnavului
-Administrarea medicamentelor;
-Transfuzia;
- Sondaje, spălături, clisme;
- Recoltarea produselor biologice şi patologice ;
- Evaluarea pulsului, tensiunii arteriale şi a temperaturii;
- Bilanţul hidroelectrolitic.
2.
Urgenţe medico-chirurgicale
-Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
-Hemoragii: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
-Edemul pulmonar acut (EPA): Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă
-Tratamentul EPA în functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută
-Tratamentul EPA lezional (necardiogen)
-Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile
spitaliceşti.
-Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgenţă;
-Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată.
- Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
- Insuficienţa renală acută
- Retenţia acută de urină
- Şocul
- Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de
urgenţă.
3.
Principii generale în îngrijirea paliativă
4.
Tratamentul durerii
5.
Probleme respiratorii
-Dispneea
-Dispneea terminală
-Tusea
-Bronhoreea
-Pleurezia
-Respiraţia stertoroasă a pacientului în stare terminală
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6.
Probleme digestive
-Xerostomia
-Stomatita
-Candidoza orală
-Staza gastrică
-Greaţa şi voma
-Constipaţia
-Fecalomul
-Diareea
-Hematemeza şi melena
7.
Probleme psiho-emoţionale
8.
Urgenţe în îngrijirea paliativă
-Hemoragia
-Hipercalcemia
-Sindromul de compresiune medulară
-Sindromul de venă cavă superioară
9.
Abordarea problemelor spirituale şi sociale la pacienul de paliaţie
10.
Evaluarea iniţială holistică, întocmirea planului de îngrijire şi monitorizarea pacientului în
îngrijirea paliativă
11.
Comunicarea cu pacientul de paliaţie
12.
Reacţii emoţionale în faţa morţii
13.
Starea terminală
14.
Îngrijirea tegumentelor, a tumorilor exulcerate, a fistulelor şi a stomelor
15.
Limfedemul
16.
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România
17.
Prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
18.
Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
19.
Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
BIBLIOGRAFIE
1.
Tehnica Ingrijirii Bolnavului C.Mozes,Ed Medicala editia VI/1999
2.
Urgente medico-chrurgicale-Lucretia Titirca,Ed. Medicala 2001
3.
Elemente de Nursing Clinic, Antohe I,Fermesanu C, Editura Junimea 2003.
4.
Medicina interna.Notiuni de bază, Alexa I, Editura Junimea 2004
5.
ABC-ul Medicinei Paliative, Mosoiu Daniela, Ed.Lux Libris. 2012
6.
Comunicarea în cancer, Moşoiu Daniela, 2010.
7.
Protocoale clinice pentru îngrijiri paliative. Ed. Haco International, 2013
8.
Dileme etice la finalul vieţii. Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae –editori, Ed. Polirom. 2013
9.
Tratat de ingrijiri paliative pentru asistentii medicali- tipar, SC Point Max srl, 2012
10. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
11. 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
12. 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
13.
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)
Pagină 2 din 9

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL LABORATORULUI DE
RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
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, 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.
BIBLIOGRAFIE:
1.
Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA - Ed. Medicală, Bucuresti
1988;
2.
Lucretia Titirca- Urgente medico-chirurgicale- Ed. Medicala 2001
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.
C. Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului- Ed. Medicală, editia VI /1999

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ASISTENTILOR
MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL LABORATORULUI RADIOTERAPIE
1. D. Alexe: Medicină internă. Noțiuni de bază – Editura Junimea, Iași, 2004
2. S. Daschievici, M. Mihăilescu: Chirurgie. Manual pentru cadre medii și școlii sanitare
postliceale – Editura medicală, București, 2005
3. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști, proiect propus de OAMGMAMR
și aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013
4. L. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer – Editura U.M.F. “ Gr. T. Popa” Iași
– 2006
5. Ministerul Sănătății Publice, Institutul Național de Transfuzie Sanguină: Ghidul Național de
utilizare terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine umane, 2007
6. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
7. 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,
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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 M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale
9. Codul de etică și 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 CHIRURGIE
ONCOLOGICA I
1. ORD. MSF 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale
2. ORD. MSF 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor
nosocomiale in unitatile sanitare
3. ORD MSF 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
4. Urgente medico-chirurgicale-Lucretia Titirica, Ed. Medicala 2001
5. Tehnica Ingrijiri bolnavului C. Mozes, Ed. Medicala editia VI/1999
6. Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare postliceale, Daschievici S., Mihailescu
7. Elemente de nursing clinic, Antohe I., Fermesanu C., Editura Junimea, 2003.
8. Medicina interna. Notiuni de baza, Alexa I., Editura Junimea , 2004.
9. Ghiduri si protocoale in medicina de urgenta, Cimpoiesu D., Editura PIM, 2007.
10. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din Romania (MO nr. 560/12.08.2009).

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL SECTIEI CLINICE
HEMATOLOGIE
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
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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:
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.
Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
4.
Ordinul M.S 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare
5.
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
6.
Catalin Danaila, Angela Dascalescu – Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de
diagnostic si tratament
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL SECTIEI CLINICE
ONCOLOGIE MEDICALA - dilutia citostaticelor
-

Anticorpii monoclonali
Agenții alchilanți
Analogii pirimidinelor
Compușii de platină
Agenții metilanți
Alcalozii toxici ai fusului de diviziune
Definiția și clasificarea medicamentelor utilizate în cancer
Reacții adverse posibile determinate de medicamentele anticanceroase
Erori în prescrierea medicamentelor
Criteriile principale în selecționarea medicamentelor
Obiectivele analizei stiintifice a prescripției
Eliminarea și distrugerea substanțelor toxice
Etapele obligatorii în diluarea citostaticelor

Bibliografie:
Memomed
Bazele farmacologice ale practicii medicale
Farmacie clinică – A.N Cristea
Procedură de diluare citostatice
Procedura de eliminare și distrugere deșeuri
Procedura de Trasabilitate
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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL SECTIEI CLINICE
RADIOTERAPIE
1.
I. D. Alexe: Medicină internă. Noțiuni de bază – Editura Junimea, Iași, 2004
2.
S. Daschievici, M. Mihăilescu: Chirurgie. Manual pentru cadre medii și școlii sanitare
postliceale – Editura medicală, București, 2005
3.
Proceduri de practică pentru asistenții medicali generaliști, proiect propus de
OAMGMAMR și aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.142/2013
4.
L. Miron și colaboratorii: Elemente de nursing în cancer – Editura U.M.F. “ Gr. T. Popa”
Iași – 2006
5.
Ministerul Sănătății Publice, Institutul Național de Transfuzie Sanguină: Ghidul Național
de utilizare terapeutică rațională a sângelui și a componentelor sanguine umane, 2007
6.
ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
7.
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
8.
Ordinul M.S. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activități medicale
9.
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL LABORATORULUI
ANATOMIE PATOLOGICA

Tematica
1. Tehnici orientative de lucru pentru prelucrare si colorare a preparatelor citologice si histopatologice
(Ordin MS 1217/2010 Anexa 1- pag 1-3, Muresan-pag.9)
2. Fixarea si fixatorii: criterii generale; fixatori simpli; amestecuri fixatoare(amestecul Bouin, Carnoy)
(Muresan- pag. 13-23;29)
3. Decalcificarea si prelucrarea tesuturilor dure (Muresan –pag. 35- 42)
4. Includerea in parafina (Muresan pag. 42-65)
5 .Sectionarea blocurilor de parafina (Muresan pag.80-107)
6. Examenul extemporaneu: sectionarea blocurilor la microtomul cu congelare( Ordin MS 1217/2010-Anexa
1 – Protocol de lucru extemporaneu-pag.9-10), (Muresan –pag111-117),
7. Colorarea sectiunilor histologice: principii generale, coloratia hematoxilina eozina, montarea preparatelor
histologice permanente (Muresn pag. 120-140)
8. Substante toxice si periculoase utilizate in laboratoarele de hisologie si histopatologie (Ghid de tehnicicap. 1 pag. 13-19)
9. Preparatul histologic (Ghid de tehnici -pag.21-43)
10. Coloratii nucleare(Ghid de tehnici-pag.47-63)
11. Coloratia Hemalaun Eozina(Ghid de tehnici -pag, 65-66)
12. Coloratia Van Gieson(Ghid de tehnici pag.66-67)
13. Coloratii speciale pentru mucopolizaharideș Coloratia PAS(Ghid de tehnici-pag.87-89)
14. Coloratia Albastru Alcian (Ghid de tehnici -pag.91-92)
15. Coloratia PAS-Albastru Alcian (Ghid de tehnici-pag.94)
16. Citologie: Prelucrarea frotiurilor (Ghid de tehnici, pag. 163-165); Tehnica de colorare May-Grunwald
Giemsa si Papanicolaou (Ghid de tehnici, pag. 201-205)
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17. Tehnici de imunohistochimie (Ghid de tehnici, pag. 233-308)

Bibliografie
1. Ordinul MS 1217/2010, Anexa 1
2. Tehnici de histologie normala si patologica- Eugen Muresan, Mircea Gaboreanu, Alexandru T. Bogdan,
Alexsndru I. Baba, editura Ceres, Bucuresti, 1974
3. Ghid de tehnici de Histologie, Citologie si Imunohistochimie- Laurentiu Mogoata, Carmen Florina Popescu,
Claudia Valentina Georgescu, Violeta Comanescu, Daniel Pirici, Editura medicala universitara, 2007

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A
ASISTENTILOR MEDICALI DEBUTANTI DIN CADRUL LABORATORULUI DE
ANALIZE MEDICALE
DEPARTAMENT BIOCHIMIE/ HEMATOLOGIE
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.
13.
Determinarea grupelor sanguine însistemul AB0.
14.
Determinarea factorului Rh siaanticorpilor Anti-Rh.
15.
Determinarea timpului de sângerare.
16.
Determinarea timpului de coagulare.
17.
Determinarea timpului de trombolpastinapartial activata (aPTT).
18.
Determinarea timpului Quick (TQ).
19.
Determinarea timpului de trombină (TT).
20.Hemograma completă, normal si în unele stări patologice constant eritocitare; VSH.
21.Etapele de realizare pentru colorația May-Grümwald-Giemsa.
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 biochimiemedicală – Maria Greabu, Alexandra Totan, Maria Mohora et al. – Editura
Curtea Veche -2014.
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6.
Biochimie medicală – Nastasia Gheorgiță, Luminița Jerca, Cristiana Filip, Didona
Ungureanu, Bogdan Stoica – Editura Pim– 2009.
DEPARTAMENT BIOLOGIE MOLECULARA
1.
2.

Structura primara a ADN;
Structura secundara a ADN;
BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A BIOINGINERULUI
MEDICAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE INTRETINERE APARATURA
MEDICALA
1. Călin Corciovă, Radu Ciorap, Instrumentaţie biomedicală - note de curs, Editura Gr. T. Popa
Iaşi, 2014;
2. Corciovă C., Ciorap R., Elemente de Instrumentaţie biomedicală, Caiet de lucrări practice,
Editura Gr. T. Popa Iaşi, 2016;
3. Rustem Popa, Electronică medicală, Editura Matrix Rom Bucuresti, 2006;
4. V. Grancea, Bazele radiologiei și imagisticii medicale, Editura Medicală AMALTEA,
Bucuresti, 1996;
5. Barbara Christe L., Introduction to Biomedical Instrumentation, Cambridge University Press,
2009;
6. Legea spitalelor nr. 270/2003 actualizată 2018;
7. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată;
8. Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale
puse în funcțiune și aflate în utilizare;
9. NSR-04 Norme privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale, aprobate
prin Ordinul comun MSF/CNCAN nr. 285/79/2002

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A REFERENTULUI DE
SPECIALITATE DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI MANAGEMENTUL CALITATII
1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ,titlul VII ,VII cu modificarile si
completarile ulterioare
2. Legea 319/2006 securitatea si sanatatea muncii
3. Legea 46/2003 drepturile pacientului
4. Ordinul 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii 46/2003
5. Legea 53/2003- Codul muncii
6. Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzand
standardele de control intern managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor
de control intern managerial
7. Ord. 200/2016 pentru completarea ord. 400/2015
8. Ord. MS 975/2012 organizarea structurii de management al calitatii
9. Ord. 639/2016 aprobarea metodologie de monitorizare a unitatilor sanitare acreditate
10. ORDIN Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
11. LEGE nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ECONOMISTULUI
SPECIALIST II DIN CADRUL BIROULUI FINCANCIAR-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

MANAGER,
EC. MIRELA GROSU

Întocmit,
Ec. Claudia Patriche
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