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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR  

DE ASISTENT MEDICAL 

 LA SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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I.  BIBLIOGRAFIA  pentru posturile de asistent medical PL principal și asistent medical S : 

1. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activităţi medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

2. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate 

preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii si 

adolescenți; 

4. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 438/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării 

de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de 

viață sănătos; 

5. Ordinul 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 și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 

eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

6. C. Bocârnea - Boli infecţioase și epidemiologice: Ed.Info-team, 1999; 

7. L. Titirca - Urgenţe medico-chirurgicale- Sinteze - Ed. Medicală, București 2006; 

 

 

     II.     TEMATICA pentru posturile de asistent medical PL principal și asistent medical S : 

• Scarlatina - etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Gripa, viroze respiratorii  - etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie; (6) 

• Hepatitele acute; (6) 

• Edem Quincke – simptomatologie, intervenție de urgență (7) 

• Stopul cardio-respirator – simptomatologie, prim ajutor (7), 
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• Astm bronșic – simptomatologie, conduită (7) 

• Șocul anafilactic – tablou clinic, conduită de urgență (7) 

• Traumatisme – simptomatologie, prim-ajutor în ambulator (7) 

• Fracturi - simptomatologie, prim-ajutor în ambulator (7) 

• Abdomen acut – simptomatologie, tratament în ambulator (7) 

• Nevoile nutritive și calorice ale copiilor și tinerilor (2.3) 

• Cerințele igienico-sanitare în colectivitățile de copii și tineri (2) 

• Cerințele igienico-sanitare ale blocului alimentar în colectivitățile de copii și tineri (2) 

• Atribuțiile  asistentului medical din grădinițe, școli și universități (4) 

• Atribuțiile  asistentului medical din cabinetul stomatologic (4) 

• Cerințele igienico-sanitare ale cabinetului medical din unitățile de învățământ (4) 

• Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private 

(5) 

• Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale – Clasificări: 

Categorii de deșeuri rezultate din activități medicale (1) 

 

Notă : Numerele înscrise în paranteze reprezintă numărul curent al bibliografiei. 
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