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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU POSTURILE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE  22.07.2022  

 

I.  Bibliografia pentru proba scrisă şi interviu, pentru posturile de medic specialist la 

Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ: 

 

1. Bazele medicinei de familie, vol II, A. Restian, Ed Medicală, București, 2002 

2. Bazele medicinei de familie, vol III, A. Restian, Ed Medicală, București, 2002 

3. Esențialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed Amaltea, București, 2000 

4. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională 

de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

5. 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; 

6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena privind 

unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Ordinul 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. 

8. Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea 

eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile 

recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de 

evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

II. Tematica pentru proba scrisă şi interviu, pentru posturile de medic specialist la 

Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ: 

 

• Primul-ajutor prespitalicesc în principalele urgențe medico-chirurgicale: șocul în pediatrie (3), 

prăbușirea tensiunii arteriale/șocul (1), stopul cardio-vascular, entorse, luxaţii, fracturi, traumatisme 

forte, arsuri (1) 

• Atitudinea medicului în fața unor simptome comune (astenia, febra, dispneea, durerea toracică, 

palpitațiile, durerile abdominale) (1) 

• Afecțiunile respiratorii la copil (3) și adultul tânăr (2): infecțiile acute de căi respiratorii superioare, 

pneumoniile acute, astmul bronșic. 

• Afecțiunile cardio-vasculare la copil și adultul tânăr: cardiopatiile congenitale, hipertensiunea 

arterială, tulburările de ritm cardiac (3) 

• Afecțiuni digestive la copil și adultul tânăr: gastrite acute și cronice (2) ulcerul gastro-duodenal (2) 

boala de reflux, gastritele (2), apendicita acută (1) 
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• Afecțiunile renale la copil și adultul tânăr: infecțiile de tract urinar (3), litiaza renală (1) 

• Afecțiunile metabolice la copil și adultul tânăr: diabetul zaharat, obezitatea (2) 

• Afecțiunile hematologice la copil și adultul tânăr: sindrom anemic (2) 

• Afecțiunile endocrine la copil și adultul tânăr: pubertatea normală și patologică, stadiile Tanner (3), 

tulburările de ciclu menstrual, dismenoreea (1) 

• Afecțiunile neurologice la copil (3) și adultul tânăr(1): cefaleea acută și cronică, convulsiile (2) 

• Afecțiunile psihice la copil și adultul tânăr: depresia, anxietatea (2) 

• Afecțiunile dermatologice la copil: dermatitele alergice și infecțioase, parazitozele (3) 

• Bolile infecțioase : gripa, rujeola, rubeola, varicela, hepatite virale (1) 

• Norme privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale desfășurate în cabinetele 

medicale din unitățile de învățământ (4) 

• Nevoile nutritive și calorice ale copiilor și tinerilor (5, 6) 

• Cerințele igienico-sanitare în colectivitățile de copii și tineri (6) 

• Cerințele igienico-sanitare ale blocului alimentar în colectivitățile de copii și tineri (6) 

• Atribuțiile medicului din grădinițe, școli și universități (6) 

• Cerințele igienico-sanitare ale cabinetului medical din unitățile de învățământ (8) 

 

III. Bibliografia pentru proba scrisă şi interviu, pentru posturile de asistent medical PL 

principal și asistent medical S la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ: 

 

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

din activităţi medicale si 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 igiena privind unitatile 

pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si 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 şi metodele de evaluare a derulării procesului desterilizare şi 

controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

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

7. L. Titirca - Ugenţe medico-chirurgicale- Sinteze - Ed. Medicala, Bucuresti 2006; 

 

IV. Tematica pentru proba scrisă şi interviu, pentru posturile de asistent medical PL 

principal și asistent medical S la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ: 

 

• 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, resuscitare cardio-respiratorie (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) 

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

 

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

  

V.  Bibliografie pentru proba scrisă şi interviu, pentru posturile de asistent medical PL 

principal și asistent medical PL la Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară 

 

1. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind orgnizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 

3. Ordinul M.S. nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care 

se află   în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID -19; 

4. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 5. H.G. nr. 2/2009 privind adoptarea codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, 

al moașei și al asistentului medical din România, cu modificările și completările ulterioare.        
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