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APROBAT MANAGER

Jr.Dr. Banu Cristian Sorin

pentru concursul de registrator medical/debutant perioada nedeterminări in cadrul
Biroului Statistica Medicala

I.BAZELE INFORMATICE

1. COMPONENTA GENERALA A UNUI CALCULATOR

2. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS - autentificare ca utilizator - suprafaţa de lucru - 
gestionarea ferestrelor in Windows si comenzile meniului de control

3. MICROSOFT WORD: - lansare si închidere aplicaţie Word - ecran Word - bara cu butoane 
standard si de formatare - crearea unui document nou - deschiderea,salvarea, copierea, arhivare 
documente existente - introducerea, corectarea, modificarea unui text

4. EXCEL: - Crearea de tabele - Creare, utilizare formule simple de calcul - Transfer de informaţii 
intre aplicaţii EXCEL si WORD

5. ADOBE ACROBAT READER - deschidere, cautare documente tip PDF

II. PERSOANELE ASIGURATE-DOVADA CALITATII DE ASIGURAT.

III. CÂRDUL NATIONAL DE ASIGURĂRI DE SANATATE.

IV. ATRIBUŢIILE REGISTRATORULUI MEDICAL CONFORM FISEI POSTULUI

V. INDICATORI DE MORBIDITATE SPITALICEASCA

VI. ÎNREGISTRAREA SI RAPORTAREA PACIENŢILOR CARE PRIMESC SERVICII 
MEDICALE IN REGIM SPITALIZARE CONTINUA SI SPITALIZARE DE ZI.

VII. ARHIVAREA DOCUMENTELOR MEDICALE.

VIII. SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA.

http://www.saitalcfwiting.ro
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BIBLIOGRAFIE

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Ordinul nr. 451/428/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere 
al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare 
continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de 
vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea Ordinul nr. 881/2018 
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către 
furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale

Ordinul nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a 
cheltuielilor aferente producerii si distribuţiei cârdului duplicat către asigurat, precum si a 
modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale până la 
eliberarea sau în cazul refuzului cârdului national de asigurări sociale de sanatate

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ordinul privind indicatorii de sanatate din Romania
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APROBAT MANAGER

Jr.Dr. Banu Cristian Sorin

pentru concursul de registrator medical/ . perioada nedeterminata in cadrul
Biroului Statistica Medicala

I.BAZELE INFORMATICE

1. COMPONENTA GENERALA A UNUI CALCULATOR

2. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS - autentificare ca utilizator - suprafaţa de lucru - 
gestionarea ferestrelor in Windows si comenzile meniului de control

3. MICROSOFT WORD: - lansare si inchidere aplicaţie Word - ecran Word - bara cu butoane 
standard si de formatare - crearea unui document nou - deschiderea,salvarea, copierea, arhivare 
documente existente - introducerea, corectarea, modificarea unui text

4. EXCEL: - Crearea de tabele - Creare, utilizare formule simple de calcul - Transfer de informaţii 
intre aplicaţii EXCEL si WORD

5. ADOBE ACROBAT READER - deschidere, cautare documente tip PDF

II. PERSOANELE ASIGURATE-DOVADA CĂLIT ATU DE ASIGURAT.

III. CÂRDUL NATIONAL DE ASIGURĂRI DE SANATATE.

IV. ATRIBUŢIILE REGISTRATORULUI MEDICAL CONFORM FISEI POSTULUI

V. INDICATORI DE MORBIDITATE SPITALICEASCA

VI. ÎNREGISTRAREA SI RAPORTAREA PACIENŢILOR CARE PRIMESC SERVICII 
MEDICALE IN REGIM SPITALIZARE CONTINUA SI SPITALIZARE DE ZI.

VII. ARHIVAREA DOCUMENTELOR MEDICALE.

VIII. SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA.

http://www.spitaldvvitinii.ro
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BIBLIOGRAFIE

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de. servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Ordinul nr. 451/428/2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere 
al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare 
continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de 
vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea Ordinul nr. 881/2018 
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către 
furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale

Ordinul nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a 
cheltuielilor aferente producerii si distribuţiei cârdului duplicat către asigurat, precum si a 
modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale până la 
eliberarea sau în cazul refuzului cârdului national de asigurări sociale de sanatate

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ordinul privind indicatorii de sanatate din Romania

http://www.snitalcfwitinu.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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Manager,
Jr. Dr.SORIN CRISTIAN BANU
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TEMATICA EXAMEN

pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT- serviciul tehnic, in specialitatea sisteme 
termoenergetice

TEMATICA DE CONCURS

1. Legea nr.123/2012, legea energiei electrice si a gazelor naturale.

2. Ordin nr.32/2012 (ANRE) pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, 
recepţia si punerea in funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale .

3. Normativ nr.l 7-2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului-MDTR, pentru proiectarea, 
execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice.

4. Legea nr.127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale 
nr.123/2012 si a Legii petrolului nr.238/2004

5. Instalaţii de conexiune si distribuţie.

6. Echipamentul electric de protecţie si alegerea lui.

http://www.SDitalcfwiti112.ro
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MANAGER,
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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
MUNCITOR CALIFICAT - IV -  INSTALATOR

BIBLIOGRAFIE:

- Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - Ştefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu;
- Manualul de instalaţii -  instalaţii sanitare -  Ed. ARTENCO;
- Manualul de instalaţii -  instalaţii de încălzire -  Ed. ARTENCO;
- Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare - 1 9-94, aprobat de MLPTL 
cu Ordinul nr. 17 /N- 16.05.95;
- Normativ privind exploatarea instalaţiilor sanitare - 1 9/1-96, aprobat de MLPTL cu Ordinul 
nr. 86/N -05.12.96;
- Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală - 1 13/1-02, aprobat de 
MLPTL cu Ordinul nr. 929/ 02.07.2002;
- Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare -  cap. II, sec.6 ( privind obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 
utilizatorului, salariatului);
- Legea 319/ 2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi normele de aplicare a legii.

TEMATICA:

- Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor sanitare;
- Instalaţii de alimentare cu apă rece şi caldă pentru clădirile civile;
- Reţele exterioare şi interioare de canalizare , incluzând construcţiile aferente acestora ( 
cămine, separatoare de grăsimi şi / sau nisip, etc.);
- Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare;
- Instalaţii de gaze naturale, echipamente şi materiale pentru instalaţii sanitare şi de gaz;
- Sisteme de încălzire pentru clădiri civile;
- Centrale termice şi puncte termice pentru alimentarea cu căldură;
- Reţele termice pentru transportul şi distribuţia agentului termic;
- Echipamente şi materiale pentru instalaţii de încălzire;
- Staţii de hidrofor, exploatare şi întreţinere;

http://www.SDitalcfwitinii.ro
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- Echipamente de lucru şi protecţie folosite la executarea lucrărilor. Când este utilizat 
echipamentul individual de protecţie şi ce condiţii trebuie să îndeplinească;
- Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Apărarea împotriva incendiilor -  obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 
utilizatorului, salariatului.
- Modul de folosire a diverselor tipuri de stingătoare.

|
ŞEF SERVICIU TEHNIC 

Teh. ADRIAN BURLACU

http://www.spitalcfwiting.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
MUNCITOR CALIFICAT IV- ELECTRICIAN

BIBLIOGRAFIE:

- Agenda electricianului -  Ed. Tehnică - Ing. E. Pietrareanu;
- Cartea instalatorului electrician -  Ed. Tehnică Ghe. Chiriţă, C. Alexe;
- Electroenergetica -  Manual pentru electricieni -  Ed. AREL — Fita Nicolae Daniel, Diodiu 
Lucian;
- Normativ privind proiectarea şi executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor -117/2011;
- Hotărârea nr. 11461 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare -  cap. II, sec.6 ( privind obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 
utilizatorului, salariatului);
- Legea 319/ 2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi normele de aplicare a legii. 

TEMATICA:

- Instalaţii electrice de iluminat;
- Instalaţii de curenţi slabi;
- Metode şi mijloace de prevenire a electrocutării;
- Instalaţii de legare la pământ;
- Branşamente electrice aeriene si subterane;
- Scurtcircuite, supracurenţi şi supratensiuni în reţelele electrice;
- Linii electrice aeriene;
- Măsurări electrice;
- Siguranţe fuzibile de joasă şi înaltă tensiune;
- Reţele electrice ( clasificare şi regim de funcţionare);
- Relee şi automatizări simple;
- Receptoare de forţă ( maşini electrice);
- Tablouri de distribuţie;
- Cerinţe minime aplicabile instalaţiilor şi echipamentelor de muncă electrice;
- Protecţia împotriva supracurenţilor;
- Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice ( verificarea periodică)
- Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Apărarea împotriva incendiilor -  obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 
utilizatorului, salariatului.
- Modul de folosire a diverselor tipuri de stingătoare.

ŞEF SERVICIU TEHNIC 

Teh. ADRIAN BURLACU

http://wWw.spitalcfwitinH.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
PORTAR

BIBLIOGRAFIE:

- Legea 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- Ordin 1365/ 2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile 
sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii;
- Hotărârea 301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/ 2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
- Legea 319/ 2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi normele de aplicare a legii.

TEMATICA;

- Dispoziţii generale;
- Paza proprie;
- Atribuţiile personalului de pază;
- Reguli unitare de acces în incinta spitalului: a salariaţilor spitalului, a ambulanţelor, a 
vizitatorilor, a autovehiculelor persoanle, a reprezentaţilor mass-media, a autovehiculelor 
furnizorilor de produse şi servicii;
- Dotarea şi folosirea însemnelor şi a mijloacelor de apărare;
- Documente specifice executării şi evidenţei serviciului de pază;
- Staţii de hidrofor, exploatare şi întreţinere;
- Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Apărarea împotriva incendiilor -  obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, 
utilizatorului, salariatului.
- Modul de folosire a diverselor tipuri de stingătoare.

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV 

Teh. ADRIAN BURLACU

http://www.spitalcfwiting.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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TEMATICA EXAMEN

pentru ocuparea postului de ECONOMIST SPECIALIST I  A-ACH IZIŢII PUBLICE

TEMATICA DE CONCURS

1. Scopul si principiile Legii 9 8 /2 0 1 6  privind achiziţiile publice

2. Semnificaţiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind 

achiziţiile publice

3. Autoritari contractante

4. Domeniu de aplicare. Excepţii

5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalităţii de atribuire.

6. Consultarea pieţei

7. Activităţi de achiziţie centralizată

8. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire

9. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire

10. Reguli de evitare a conflictului de interese

11. Reguli aplicabile comunicărilor

12. Achiziţia directa

13. Etapele procesului de achiziţie publică

14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire

15. Servicii sociale si alte servicii specifice

mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro


16. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică

16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

17. Criterii de calificare şi selecţie

18. Criterii de atribuire

19. Garanţia de participare si garanţia de buna execuţie

20. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis

21. Oferta si documentele însoţitoare

22. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia

23. Procesul de verificare şi evaluare

24. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru

25. Finalizarea procedurii de atribuire

26. Informarea candidaţilor/ofertanţilor

27. Reguli de publicitate şi transparenţă

28. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire

29. Anunţul de participare

30. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

31. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

32. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică

33. Contravenţii şi sancţiuni

34. înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP

35. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică - 

Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională

36. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei

37. Elementele contestaţiei

38. Soluţionarea contestaţiei

39. Suspendarea procedurii de atribuire

40. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul

41. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului



BIBLIO G RAFIE

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările 
ulterioare, Titlul -  Spitalele

2. Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificările si completările ulterioare.

3. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achizilie anual/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile 
publice, cu modificările si completările ulterioare.

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 
achizilte anual, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de 
servicii, precum si pentru organizarea si funclionarea Consiliului National de Soluţionare a., u 
Contestaţiilor, cu modificiriie qi completările ulterioare.

5. Instrucţiunea nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie 
anual/contractului de achizilie sectoriala/ acordului-cadru si încadrarea acestor modificări ca fiind 
substanţiale sau nesubstantiale

t
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TEMATICA EXAMEN

pentru ocuparea postului de ECONOMIST II  - ACHIZIŢII PUBLICE
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TEMATICA DE CONCURS

1. Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achiziţiile publice

2. Semnificaţiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind achiziţiile publice

3. Autoritati contractante

4. Domeniu de aplicare. Excepţii

5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalităţii de atribuire.

6. Consultarea pieţei

7. Activităţi de achiziţie centralizată

8. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire

9. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire

10. Reguli de evitare a conflictului de interese

11. Reguli aplicabile comunicărilor

12. Achiziţia directa

13. Etapele procesului de achiziţie publică

14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire

15. Servicii sociale si alte servicii specifice

16. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică

http://www.spitalcfwitinn.ro


16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

17. Criterii de calificare şi selecţie

18. Criterii de atribuire

19. Garanţia de participare si garanţia de buna execuţie

20. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis

21. Oferta si documentele însoţitoare

22. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia

23. Procesul de verificare şi evaluare

24. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şl încheierea acordurilor-cadru

25. Finalizarea procedurii de atribuire

26. Informarea candidaţilor/ofertanţilor

27. Reguli de publicitate şi transparenţă

28. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire

29. Anunţul de participare

30. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

31. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

32. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică

33. Contravenţii şi sancţiuni

34. înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP

35. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică - 

Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administratlv-jurisdicţională

36. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei

37. Elementele contestaţiei

38. Soluţionarea contestaţiei

39. Suspendarea procedurii de atribuire

40. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul

41. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului



*

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările 
ulterioare, Titlul -  Spitalele

2. Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificările si completările ulterioare.

3. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizilie anual/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziliile publice, cu modificările si completările ulterioare.

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 
achizilte anual, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de 
servicii, precum si pentru organizarea si funclionarea Consiliului National de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Instrucţiunea nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie 
anual/contractului de achizilie sectoriala/ acordului-cadru si încadrarea acestor modificări ca fiind 
substanţiale sau nesubstantiale

)
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TEMATICA 2021

pentru ocuparea postului de infirmiera

1. Pregătirea, depozitarea si circuitul lenjeriei in secţie;

2. Pregătirea si schimbarea patului;

3. Transportul alimentelor, servirea mesei, curăţirea si dezinfectiei veselei, îndepărtarea 

reziduurilor alimentare;

4. Masuri de igiena personala, material de protecţie;

5. Curăţenia si dezinfectia saloanelor si a mobilierului;

6. Toaleta bolnavilor imobilizaţi la pat, materiale necesare;

7. Curăţirea si dezinfectia plostilor si urinarelor;

8. Modul de colectare si transportarea deşeurilor menajere din saloane;

9. Colectarea si transportul materialelor si reziduurilor sanitare din secţie;

10. Transportul bolnavilor in stare grava pentru diverse investigaţii;

11. Echipamentul de protecţie si masurile de protecţie individuala;

12. Cum se depozitează deseurile menajere si cele medicale.

BIBLIOGRAFIE:

1) Legea nr. 319/2006 Legea securităţii si sanatatii in munca.
2) Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţionala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

3) Ghid de nursing- autor Lucretia Titirca -  anul 1999, Editura Viata Medicala Romaneasca.
4) îngrijirea omului bolnav si a omului sănătos -  autor F. Chiru, G. Chiru, I. L. Moraru.

/ DIRECTOR MEDICAL,
/ DR. DRAG05SCU ILEANA DANIELA

http://www.spitalcfwitintz.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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TEMATICA 2021

pentru ocuparea postului de infirmiera debutanta

APROBAT

MANAGER,

1. Pregătirea, depozitarea si circuitul lenjeriei in secţie;

2. Pregătirea si schimbarea patului;

3. Transportul alimentelor, servirea mesei, curăţirea si dezinfectiei veselei, indepartarea 

reziduurilor alimentare;

4. Masuri de igiena personala, material de protecţie;

5. Curăţenia si dezinfectia saloanelor si a mobilierului;

6. Toaleta bolnavilor imobilizaţi la pat, materiale necesare;

7. Curăţirea si dezinfectia plostilor si urinarelor;

8. Modul de colectare si transportarea deşeurilor menajere din saloane;

9. Colectarea si transportul materialelor si reziduurilor sanitare din secţie;

10. Transportul bolnavilor in stare grava pentru diverse investigaţii;

11. Echipamentul de protecţie si masurile de protecţie individuala;

12. Cum se depozitează deseurile menajere si cele medicale.

BIBLIOGRAFIE:

1) Legea nr. 319/2006 Legea securităţii si sanatatii in munca.
2) Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţionala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

3) Ghid de nursing- autor Lucretia Titirca -  anul 1999, Editura Viata Medicala Romaneasca.
4) îngrijirea omului bolnav sl a omului sănătos -  autor F. Chiru, G. Chlru, I. L. Moraru.

DIRECTOR MEDICAL,
DR. DRAGOESfcll ILEANA DANIELA

http://www.SDitalcfwiting.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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TEMATICA 2021

APROBAT

MANAGER,

pentru ocuparea postului de îngrijitoare

1. Echipamentul de protecţie;

2. Masuri de igiena personala;

3. Curăţenia si dezinfectia saloanelor si a mobilierului;

4. Curatarea si dezinfectia W C-urilor: materiale necesare;

5. Curăţirea si dezinfectia plostilor si urinarelor;

6. Modul de colectare si transportarea deşeurilor menajere din saloane;

7. Colectarea si transportul m aterialelor si reziduurilor sanitare din secţie;

8. Cum se depozitează deseurile menajere si cele medicale;

9. Materiale de curăţenie si dezinfectante.

BIBLIOGRAFIE:

1) Legea nr. 319/2006 Legea securităţii si sanatatii in munca.
2) Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţionala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

3) Ghid de nursing- autor Lucretia Titirca -  anul 1999, Editura Viata Medicala Romaneasca.
4) îngrijirea omului bolnav si a omului sănătos -  autor F. Chiru, G. Chiru, I. L. Moraru.

DIRECTOR MEDICAL,
DR. DRAGC ILEANA DANIELA

http://www.snitalcfwitimi.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro
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TEMATICA 2021
pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST(PL)

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, 

măsuri de urgenţă;
3. Edemul pulmonar acut (EPA) lezional si cardiogen: manifestări clinice, conduită de 

urgenţă;
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă;
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţa;
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Diabetul zaharat: etiologie, simptomatologie; coma diabetica;coma hipoglicemica;
8. Insuficienta renală acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă,
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţa;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de 

urgenţă;.
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, 

măsurile de urgenţă;
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă,

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
15. CPR- Resuscitarea cardiopulmonară;
16. Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor: contuzia; entorsele; luxaţiile; fracturile;
17. Cateterul venos periferic (branula): montarea, înlocuirea, suprimarea- materiale 

necesare, tehnica de lucru;
18. Administrarea medicamentelor;
19. Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicala;
20. Dezinfectia si sterilizarea;
21. Asepsia si antisepsia;
22. Drepturile pacienţilor.

Bibliografia:

(1) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale - Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006
(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001

1

http://www.sDitalcfwitin2.ro


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SF SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING 
CaleaPlevnei nr.142-144

Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17 
w w w .S D ita lc fw itin 2 .ro  E-mail: secreta ria t® ,sDitalcfwitine.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.32927FITTING
TA L U I C L IN IC  N r . i

u n ita te  a f la tă  în  
PROCES DE ACREDITARE

(3) S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007
(4) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura AH -  Ediţia aiVa rev. 2009
(5) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
(6) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea 
cf funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
^ablicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/201& 
cu modificările şi completările ulterioare;
(7) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 /  9 iulie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea /, nr. 560 din 12 august 2009;
(8) Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 /  03 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, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
(9) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de 
practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 
bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 
21.3, 21.4, 21.5,21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, ej, 23.2, 23.3, 23.6, 24
/IO) Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 /  19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru y. 
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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 
din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
(12) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României[ nr. 1009/15 
decembrie 2016;
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pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (PL)

1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, 

măsuri de urgenţă;
3. Edemul pulmonar acut (EPA) lezional si cardiogen: manifestări clinice, conduită de 

urgenţă;
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă;
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţa;
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Diabetul zaharat: etiologie, simptomatologie; coma diabetica;coma hipoglicemica;
8. Insuficienta renală acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă,
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţa;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de 

urgenţă;.
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, 

măsurile de urgenţă;
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă,

13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
15. CPR -  Resuscitarea cardiopulmonară;
16. Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor: contuzia; entorsele; luxaţiile; fracturile;
17. Cateterul venos periferic (branula): montarea, înlocuirea, suprimarea- materiale 

necesare, tehnica de lucru;
18. Administrarea medicamentelor;
19. Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicala;
20. Dezinfectia si sterilizarea;
21. Asepsia si antisepsia,
22. Drepturile pacienţilor

Bibliografia:

(1) Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicaie - Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006
(2) F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001
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(3) S.DaschievicijM. Mihăilescu: Chirurgie - Ed. Medicală, 2007
(4) Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura AU -  Ediţia alVa rev. 2009
(5) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
(6) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr, 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea 
si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

ubiicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/201* 
cu modificările şi completările ulterioare;
(7) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 /  9 iulie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
(8) Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226 /  03 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, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
(9) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de 
practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 
bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 
21.3,21.4,21.5,21.6, 22.5. 22.6,23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24
/IO) Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 /  19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnire 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru yi 
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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 
din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
(12) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 
decembrie 2016;
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Tematica examen grad principal 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL)

I. îngrijirea omului bolnav si a omului sănătos.(A)
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălaturi, clisme;
3. Recoltarea produselor biologice si patologice;
4. Nevoia de a menţine temperatura corpului in limite normale;
5. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
6. Terapeutica insuficientelor respiratorii;
7. Bilanţ hidroelectrolitic;

II. Urgente medico-chirurgicale(B)
1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Criza de astm bronsic: factori determinanţi si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta;
3. Hemoptizia: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
4. Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de urgenta;
5. Edemul pulmonar acut (EPA):

-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduita de urgenta,
-Tratamentul E.P.A. in funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau uşor crescută 
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)

6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unităţile 
spitaliceşti.
7. Encefalopatia hipertensiva acuta: tablou clinic, conduita de urgenta;
8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata.
9. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
10. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)

-cauze, evaluarea cantitatii de sânge pierdut, simptomatologie, conduita de urgenta
11. Insuficienta renala acuta

-cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital, hemodializa (rinichiul artificial) 
-dializa peritoneala, trecerea treptata la un regim dietetic.

12. Colica renala neifitica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital.
13. Retentia acuta de urina: cauze - obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta.
14. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferenţial, masurile de 
urgenta.
15. Coma de origine cerebrala;

-Coma vasculo-cerebrala provocata de accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Come de origine extracerebrala 
-Coma diabetica, coma hipoglicemica

16. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrala, hemoragia cerebrala, hemoragia subarahnoidiana

http://www.spitalcfwitimi.ro
mailto:secretariat@spitalcfwiting.ro


-Conduita de urgenta, conduita in spital.
17. Corpi străini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
18. Corpi străini nazali: simptome, masuri de urgenta.
19. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.

20. Corpi străini oculari: corpi străini conjuctivali si comeeni; simptomatologie si atitudine de urgenta.
21. Socul anafîlactic: tablou clinic, conduita de urgenta;
22. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
23. Insolada propriu-zisa, primul ajutor;
24. înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (înecatul albastru)

-înecul fara aspiraţie de lichid (hidrocutare = inecatul alb)
-înecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati;

III. Boli infectioase si epidemiologice (C,D)
1. Practica îngrijirii bolnavilor infectiosi;
2. Profilaxia bolilor infectioase: generalităţi,

-Masuri antiepidemice in focar: a) masuri îndreptate impotriva izvorului de infecţie
b) masuri pentru întreruperea cailor de transmitere
c) masuri pentru creşterea rezistentei organismului
d) masuri adresate factorilor epidemiologici secundari

3. Scarlatina, angina streptococica;
4. Rujeola;
5. Rubéola;
6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
7. Tuşea convulsiva;
8. Parotidita epidemica;
9. Gripa, viroze respiratorii;
10. Difteria;
11. Meningitele;
12. Encefalitele;
13. Pneumoniile;
14. Tuberculoza;
15. Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase;
16. Hepatitele acute virale;
17. Infecţii stafilococice-septicemii;
18. SIDA

IV. Traumatismele pârtilor moi si ale oaselor(I)
1. Leziuni traumatice închise ale pieliisi pârtilor moi;
2. Contuzia;
3. Traumatismele tendoanelor;
4. Traumatismele vaselor;
5. Leziuni traumatice ale oaselor;
6. Entorsele;
7. Luxatiile;
8. Fracturile;
9. îngrijirile preoperatorii; 
lO.Ingrijirile postoperatorii:

-îngrijirea postoperatorie in salon
-îngrijirea postoperatorie in secţia de terapie intensiva
-reechilibrarea hidroelectrolitica si nutritiv-energetica postoperatorie;

V. Anemiile(E)
1 .Anemia posthemoragica acuta;
2. Anemiile hemolitice;
3. Anemiile hemolitice cu defect genetic;
4. Anemiile hemolitice cu defecte dobândite;
5. Anemii prin tulburări in sinteza hemoglobinei;



6. Anemii prin tulburări ale sintezei nucleoproteinelor;
7. Anemia Biermer( pernicioasa);
8. Anemiile parabiermeriene;
9. Anemiile aregenerative sau aplastice.
10. Bolile de nutriţie -Diabetul zaharat

VI. Nursing psihiatric (F)
1 .Nursing psihiatric;
2. îngrijirea in bolile afective
3. îngrijirea in anxioase;
4.1ngrijirea in dependenta de droguri;

VII. Ghid de nursing(G)
1 .Afecţiunile aparatului cardiovascular ;
2. Bolile aparatului digestiv;
3. Bolile aparatului urinar;
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