
  

 

 

 

 

 

 
 
     

 

APROBAT 

MANAGER 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

CONCURS/EXAMEN 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

Sectie Pneumologie III 

 PROBA SCRISA 

 

1.      Ordinul MS nr. 1101 din 30 sept. 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 
 

2. Ordinul   nr. 1761/2021 din 3 septembrie 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 

   

3. Ordinul nr. 1226 din 3 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 

ANEXA 1- NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

- Cap II: Definiţii 

- Cap. III: Clasificări 

- Cap. IV: Minimizarea cantitatii de deseuri 

- Cap. V: Colectarea la locul de producere (sursa) 

- Cap. VI: Ambalarea deşeurilor 

- Cap. VII: Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitatăţile medicale 

- Cap. VIII: Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

- Cap. IX: Tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale 

- Cap. X: Evidenţa cantităţilor de deşeuri produse de unitatea sanitară 

- Cap. XII: Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
 

4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

- Cap. I - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical 

- Cap. III- Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România 

 

5.  Legea   nr. 46/2003 privind  drepturile  pacientului, cu modificari si completari 

 

6. Lucretia Titirca –Urgentele medico-chirurgicale- Sinteze pentru asistenti medicali-

Ed.Med.Bucuresti 2007. 

- Urgentele aparatului respirator; 

- Urgentele aparatului cardiovascular(Edemul pulmonar  acut –EPA/ Embolia pulmonara). 

- 2.6 – Resuscitarea cardio-respiratorie 

- 11. Socul 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
     

 

7. Lucretia Titirca - Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii Medicali  (manual 

pentru Colegiile si Scolile postliceale Sanitare _ Ed. Viata Medicala Romaneasca  2008 

 Ingrijirea pacientului cu afectiuni/deficiente ale aparatului respirator (pag. 34-pag.46) 

 Ingrijirea pacientului cu afectiuni/deficiente ale aparatului cardiovascular (pag. 49- pag.65) 

 Ingrijirea pacientului in stare grava (pag.118-pag.124) 

 Ingrijirea persoanei varstnice (pag. 420-pag.424) 

 

8. Dr.C-tin Bocarnea- Boli infectioase si epidemiologice- Ed.Info-Team- 1999- 

- pag.84-92-(Profilaxia bolilor infectioase); 

- pag.125-128-(Gripa/ Viroze respiratorii); 

- pag. 141-148-( Pneumoniile/Tuberculoza). 

- Pag. 121-123 –(Tusea convulsiva) 

 

 

9. Fisa de post - material existent pe site-ul spitalului: www.pneumogalati.ro   
 

 

PROBA PRACTICA 

Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti  - ( Anexa la Ordinul Ministrului  

      Sanatatii nr. 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali  

       generalisti - Monitorul Oficial 669 bis din 31.10.2013) 

-     Partea II Cap. 2 –Igiena si confortul pacientului 

- Partea II Cap. 4 – Masurarea si supravegherea functiilor vitale si a altor parametri 

- Partea III Cap. 5 pct. 5.1 – Recoltarea sangelui pentru examene de laborator 

- Partea III Cap. 5 pct. 5.5 – Recoltarea sputei prin expectoratie 

- Partea III Cap. 6 – Administrarea medicamentelor 

- Partea III Cap. 7 – Terapii vasculare : 7.1 Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii,             

7.2 Mentinerea si ingrijirea unei linii venoase existente; 7.3 Indepartarea dispozitivului intravenos 

periferic; 7.5 Transfuzia sanguina. 

- Partea III Cap. 8 Sondaje, spalaturi, clisme: 8.4 Sondajul vezical la femeie ; 8.5 Sondajul vezical la 

barbat; 8.7 Clisma evacuatorie 

- Partea IV Cap. 11 pct 11.5-Participarea la bronhoscopie 

- Partea V Cap. 12 – Ingrijiri in bolile aparatului respirator:12.3 Toracocenteza,  12.6  Aspiratia traheo-

bronsica 12.7 Drenajul pleural si 12.8 Oxigenoterapie 

- Partea V Cap. 16  Ingrijiri in boli metabolice : pct. 16.1 Glicemia capilara , 16.4 Administrarea insulinei  

16.5 Rolul asistentului medical in cetoacidoza diabetica , 16.6 Rolul asistentului medical in 

hipoglicemie  

 

 

http://www.pneumogalati.ro/

