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ANUNT 
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA cu sediul in: loc.BUFTEA, 

str. STUDIOULUI, nr.5 jud.ILFOV organizează concurs, pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi , conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de 
H.G. nr. 1027 /2014. 

Sectia Obstetrica Ginecologie 
► 1 (unu) post de asistent medical medicina generala Studii postliceale -sectia 

O.G.- vechime în specialitatea postului - minimum 6 luni.; 
► 2 (doua) posturi asistent medical debutant medicina generala Studii postliceale -

sectia O.G.- vechime în specialitatea postului- fara vechime; 
► 1 (unu)-post registrator medical debutant -studii medii -sectia o.G .. - vechime în 

specialitatea postului- fara vechime; 

Compartiment neonatologie 
► 3 (trei) posturi asistent medical debutant - Studii postliceale- compartiment 

neonatologie -vechime în specialitatea postului- fara vechime; 

Laborator Radiologie si imagistica medicala 
► l(unu) post asistent medical radiologie studii postliceale-Laborator de radiologie 

si imagistica medicala vechime minim 6 luni; 
► l(unu) post asistent medical radiologie studii postliceale Laborator de radiologie 

si imagistica medicala ,experienta in laborator CT- minim 3 ani; 
► 1 (unu)-post registrator medical debutant-studii medii - Laborator de radiologie 

si imagistica medicala - vechime în specialitatea postului -fara vechime; 

Cabinet RMFB 

► 1 (unu) post fiziokinetoterapeut Cabinet RMFB-studii superioare-vechime minim 
1 an; 

► 2 (doua) posturi asistent medical _balneofizioterapie studii postliceale- vechime 
minim 1 an; 
Cabinet oncologie medicala 

► 1 (unu) post de asistent medical medicina generala Studii postliceale -cabinet 
oncologie medicala spitalizare de zi- vechime în specialitatea postului - minimum 
12 luni. experienta in oncologie; 
Camera garda 

► 1 (unu) post de asistent medical medicina generala Studii postliceale -camera 
de garda- vechime în specialitatea postului - minimum 6 luni; 

► 2 (doua) posturi registrator medical debutant -studii medii,vechime in 
specialitatea postului-fara vechime; 

Farmacia cu circuit închis 



► 1 (unu) post de asistent medical principal Studii postliceale - vechime în 
specialitatea postului - minimum 5 ani; 

► 1 (unu) post de asistent medical Studii postliceale - vechime în specialitatea 
postului - minimum 6 luni; 

Cabinet psiholog 
► l(unu)post psiholog practicant,studii superioare, vechime in specialitate-

1 an ca psiholog stagiar 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 , cu modificările şi completările 
ulterioare: 

• a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

• f) îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii , 

contra statului ori contra autorităţii , de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei , de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale sunt: 

• Pentru posturile de asistent medical generalist debutant (studii 
postliceale): 

o diplomă de şcoală sanitară postliceală; 
o certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. şi adeverinţă de înscriere la 

concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii nr. 35/2015 a 
O.A.M.G.M.A.M.R; 

o fără vechime în specialitate. 

• Pentru posturile de asistent medical generalist (PL): 
o diplomă de şcoală sanitară postliceală; 
o certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şi adeverinţa de 

înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii nr. 
35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.; 

o 6 luni vechime în specialitate. 



• Pentru posturile de asistent medical principal generalist (studii 
postliceale): 

o diplomă de şcoală sanitară postliceală; 
o certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şl adeverinţă de 

înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii nr. 
35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.; 

o certificat care atestă dobândirea gradului principal; 
o 5 ani vechime în specialitate. 

• Pentru posturile de asistent medical principal farmacie (studii postliceale): 
o diplomă de şcoală sanitară postliceală; 
o certificat de membru 0.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şi adeverinţă de 

înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii nr. 
35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R,; 

o certificat care atesta dobândirea gradului principal; 
o 5 ani vechime în specialitate. 

• Pentru posturile de asistent medical radiologie (studii postliceale): 
o diplomă de licenţă în specialitate; 
o competenţe în radiologie; 
o certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şi adeverinţă de 

înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii nr. 
35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.; 

o experienta in laborator CT minim 3 ani vechime ; 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 5-18.10.2021 
• 28.10.2021 
• 03.11.2021 

: perioada de depunere a dosarelor; 

pr:oba scrisă; 

: proba interviu. 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie ş i/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae. 
h. cazier judiciar 



1. certificat de membu ,avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, asigurare 
mall praxis 

j. adeverinţă de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform 
Hotărârii nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.; 

k. taxa concurs 50 lei (se achita la casieria spitalului) 

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucratoare de la afisare,pe site-ul institutiei 

Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la Spitalul de Obstetrica 
Ginecologie Buftea, Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0213515295 şi se vor 
afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei. 

Reprezentant legal, 
MANAGER 
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ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE 
Tematica 

ELECTROTERAPIE 
1. Bazele fiziologice ale electroterapiei: 

Potenţialul de repaus şi de acţiune; 
Stimularea şi excitabilitatea; 
Electrotonus; 
Legea excitabilităţii polare ; 
Acomodarea ; 
Frecvenţa stimulilor; 
Modificări de excitabilitate ; 
Transmiterea şi conducerea excitaţiei ; 
Transmiterea neuromusculară ; 

2. Galvanoterapia: 
Proprietăţile fizice şi acţiunile biologice ale curentului galvanic; 
Efectele fiziologice ale curentului galvanic; 
Metodologii de aplicare ale galvanoterapiei ; 
Indicaţiile si contraindicaţiile galvanoterapiei; 

3. Terapia prin curenţi de joasă frecvenţă: 
Clasificarea curenţilor de joasă frecvenţă după parametrii fizici şi efectele 
terapeutice; 
Aplicaţiile cu scop analgetic ale curenţilor de joasă frecvenţă: curenţi 

diadinamici, TENS, Trabert ş. a.; efecte şi mod de acţiune, modalităţi de 
aplicare, indicaţii şi contraindicaţii; 
Stimularea contracţiei musculaturii striate normal inervate: mod de acţiune, 
forme de curenţi utilizate, metodologie şi tehnica de aplicare, indicaţii, 

contraindicaţii; 

Stimularea musculaturii striate denervate: forme de curenţi utilizaţi, mod de 
acţiune, electrodiagnostic, metodologia şi tehnica de aplicare, indicaţii, 

contraindicaţii; 

Electrostimularea musculaturii spastice: principii de acţiune, metodologia de 
aplicare, contraindicaţii; 
Riscuri, contraindicaţii şi măsuri generale de precauţie la aplicarea curenţilor 
de joasă frecvenţă; 

4. Terapia prin curenţi de medie frecvenţă 
- Acţiunile biologice ale curenţilor de medie frecvenţă; 

Variaţiile modulaţiilor de frecvenţă aplicabile în curenţii interferenţiali; 
Principalele efecte fiziologice ale curenţilor interferenţiali; 
Metodologii de aplicare ale curenţilor de medie frecvenţă; 
Indicaţii şi contraindicaţii terapeutice; 

5. Terapia cu înaltă frecvenţă; 
Clasificare; 
Proprietăţile fizice ale curenţilor de înaltă frecvenţă; 
Modalităţi de aplicare ale undelor scurte; 
Metoda în câmp condensator; 
Metoda în câmp inductor, tehnica şi metodologia terapiei cu unde scurte, 
dozarea intensităţii câmpului de unde scurte; 
Recomandări şi reguli de care să se ţină seama în aplicaţiile de unde scurte; 
Indicaţiile şi contraindicaţiile terapiei cu unde scurte; 



Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă: acţiunea şi efectele terapeutice, indicaţii, 
avantajele aplicării; 
Unde decimetrice: acţiunea şi efectele biologice şi fiziologice, tehnica de 
aplicare, indicaţii şi contraindicaţii; 

6. Terapia cu ultrasunete 
Proprietăţile fizice; 
Forme de ultrasunete utilizate în terapie; 
Acţiunea biologică şi efectele fiziologice ale ultrasunetelor; 
Metodologia aplicaţiilor cu ultrasunete; 
Tehnica aplicaţiilor cu ultrasunete; terapia combinată, US cu forme de 
electroterapie de joasă frecvenţă; 
Indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului cu ultrasunete; 
Contraindicaţii ultrasonoterapie; 

7. Fototerapia; radiaţiile infraroşii; radiaţiile ultraviolete; radiaţia laser de 
joasă putere 
Proprietăţile fizice în fototerapie; 
Efectele biologice şi fiziologice ale luminii; 
Efectele terapeutice ale fototerapiei, în funcţie de tipul de radiaţie; 
Metodologii de aplicare, mod de acţiune, indicaţii, contraindicaţii în fototerapie; 

8. Terapia prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă 
- Acţiunile câmpurilor magnetice; bazele fiziologice şi efecte terapeutice; 

Modalităţi de aplicare ale câmpurilor magnetice de joasă frecvenţă; 
Reguli care trebuie respectate în aplicarea tratamentelor cu magnetoflux; 
Indicaţiile şi contraindicaţiile aplicaţiilor cu magnetoflux; 

MASAJUL TERAPEUTIC 
Definitie şi clasificare; 
Tehnicile de bază în masajul clasic terapeutic: caracteristici, metodologie, 
indicaţii, contraindicaţii; 

Tehnici particulare de masaj terapeutic: masajul transversal profund, masajul 
reflex, mesajul de drenaj veno-limfatic, masajul periostal, ş. a.; 
Indicaţiile şi modalităţile tehnice de masaj; 
Contraindicaţiile absolute şi relative ale masajului terapeutic; 

TERMOTERAPIA 
Homeostazia de termoreglare: definiţie, comportamentul termic la expunere de 
factori termici variaţi, mecanismele de termoreglare de tip central şi periferic, 
patologia termoreglării; 
Clasificarea procedurilor de termoterapie; 
Metodologii de aplicare în termoterapie: crioterapie, aplicaţii de cataplasme 
(parafină, nămol), termoterapia uscată, cura Kneipp; 
Hidrotermoterapia: proceduri locale, segmentare, generale; aplicaţii calde, 
aplicaţii termice alternante contrastante, balneaţia externă cu ape minerale 
(sărate, sulfuroase, carbogazoase, termale, mixte); 

KINETOTERAPIA 
1. Obiective de bază în kinetologie: 

Relaxarea; 
Corectarea posturilor şi aliniamentul corpului ( alinierea coloanei vertebrale, a 
centurii scapulare, extremităţilor inferioare); 
Creşterea mobilităţii articulare; 



Creşterea forţei musculare ; 
Creşterea coordonării, controlului şi echilibrului; 
Corectarea deficitului respirator; 
Antrenamentul la efort; 
Reeducarea sensibilităţii; 

2. Tehnici, exerciţii şi metode kinetologie: 
Tehnici anakinetice: imobilizarea şi posturile (poziţionările); 
Tehnici kinetice de tip static şi dinamic; 
Exerciţiul fizic (terapeutic); 

Metode 
Metoda Kabat; 
Metoda Bobath; 
Metode speciale; 
Mecanoterapia; 
Seri petotera pia; 
Sistemul Guthrie Smith; 
Suspensoterapia; 
Terapia ocupaţională; 
Manipulările; 

Tracţiunile (elongaţiile vertebrale); 
Hidrokinetoterapia; 
Gimnastica aerobică; 
Sportul terapeutic; 

RECUPERAREA MEDICALĂ 
A. Recuperarea posttraumatică 
1. Sechele algofuncţionale sau funcţionale după: entorse, luxaţii, fracturi sau 

traumatisme complexe de membre superioare sau inferioare - metodologii 
particulare de recuperare, în funcţie de topografie şi tipul de leziune; 

2. Recuperarea mâinii posttraumatice; 
3. Recuperarea posttraumatică a leziunii de nervi periferici; 
4. Recuperarea piciorului posttraumatic şi a mersului; 
5. Recuperarea în traumatisme vertebrale fără manifestări neurologice; 
B. Recuperarea neurologică 
1. Recuperarea pacientului după accidentul vascular cerebral (Stroke), în funcţie 
de etapă şi forma de evoluţie; 
2. Recuperarea în scleroza în plăci; 
3. Recuperarea în boala Parkinson; 
4. Recuperarea în poliradiculonevrite; 
5. Recuperarea în hernia de disc, tratament conservator sau post - chirurgical; 
6. Recuperarea în neuropatiile periferice; 
7. Recuperarea în traumatisme vertebro - medulare şi cerebrale (parapareza, 
tetrapareza); 
C. Recuperarea în patologia reumatismală 
1. Poliartrita reumatoidă: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament 
recuperator complex, în funcţie de etapă şi forma de evoluţie; 
2.Spondilartropatiile seronegative: 

Spondilita anchilopoetică: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament 
recuperator complex; 
Artropatia psoriazică: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament 
recuperator complex; 



3. Reumatisme degenerative: artroze - generalităţi, aspecte particulare de 
afectare periferică, centuri sau coloană vertebrală; 

4. Coxartroza: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator 
complex. 

5. Gonartroza: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator 
complex; 

6. Artroze intervertebrale: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament 
recuperator complex. 

7. Lombalgia acută şi subacută: tablou clinic, tratament recuperator complex; 
8. Lombalgia cronică: tablou clinic, tratament recuperator complex; 
9. Periartrita scapulo-humerală: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament 

recuperator complex, în funcţie de forma clinică şi evolutivă. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Rădulescu Andrei - Electroterapie - Editura Medicală Bucureşti 2014; 
2. Sbenghe Tudor- Kinetoterapie profilactică, terapeutică şi de recuperare- Ed. 
Medicală Bucureşti- 1987; 
3. Sbenghe Tudor-Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului- Ed. Medicală 

Bucureşti 1996; 
4. Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicală- Ed. Universitară "Carol Davila" - 2004; 
5. Delia Cinteză - Recuperare Medicală - Termoterapie - Ed. LIBRA VOX - 2003; 
6. 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; 
7. 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 şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
8. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. 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; 
10. 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 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, 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; 



'TEMATICA SI BIBUOGMFI~·ASlS,,,,TENlzMEDICA,L GENEAA.LIS'.f 
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS 
1. Administrarea medicamentelor; 
2. Sonde, spălături, clisme; 
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE 
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): 

-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă; 
-Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor 

crescută; 

-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen); 
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în 
unităţile spitaliceşti; 

5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată; 
6. Colica biliară : cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă; 
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.) 

-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de 
urgenţă; 

8. Insuficienta renală acută: 
-cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa 

(rinichiul artificial) 
-dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic. 

9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în 
spital; 
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, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia 
subarahnoidiană 

-Conduita de urgenţă, conduita în spital. 
13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă; 
14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi; 
15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru); 

-Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb); 
-Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi; 

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE 
1. Scarlatina - etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie; 
2. Rujeola - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
4. Varicela - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
7. Gripa - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
8. Difteria - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
9. Tuberculoza - etiologie, simptomatologie, profilaxie; 
10. Hepatitele; 
11. SIDA- etiologie, simptomatologie; 



TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR 
1. Contuzia; 
2. Entorsele; 
3. Luxaţiile; 
4. Fracturile; 
BOLILE DE NUTRIŢIE 
l.Diabetul zaharat; 
RESUSCITARE 
1. CPR - Resuscitarea cardiopulmonară 

2. ACLS - Resuscitarea Cardiacă Avansată 
3. PALS - Resuscitarea Pediatrică Avansată 

4. Tehnici medicale de urgenţă 
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( 4) C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999; 
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2016 
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profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum st organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată În Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



(12) 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 
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august 2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
(13) 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; 

(14) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea 
procedurilor de practică pentru asisten,ti 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(/itera b, c, 
d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24 

(15) 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 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, publicat În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 

2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

(16) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor 
de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile 
sanitare; 
(17) 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; 



ASISTENT MEDICAL FARMACIE' 
I ••· 

TEMATICA SI BIBLIOG'RAFIE 

1. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene: definiţie, clasificare, spectru de 
activitate, mod de administrare, contraindicaţii; 

2. Vitamine: definiţie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii; 
3. Analgezice opioide: definiţie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii; 
4. Analgezice şi antipiretice: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare 

reprezentant), contraindicaţii; 
5. Anticonvulsivante: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 

contraindicaţii; 

6. Antiparkinsoniene: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 
contraindicaţii; 

7. Medicaţia antihipertensivă: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare 
reprezentant), contraindicatii; 

8. Medicaţia aparatului respirator: 
a) antituse - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 
contraindicaţii; 

b)expectorante - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 
contraindicaţii; 

c) bronhodilatatoare - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare 
reprezentant), contraindicaţii; 
d) medicaţia astmului bronşic; 

9. Medicaţia aparatului digestiv: 
a) antiacide - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 
contraindicaţii; 

b) inhibitori ai secreţiei gastrice - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru 

fiecare reprezentant), contraindicaţii; 
c) antiulceroase - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 

contraindicaţii; 

d) purgative-laxative - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare 
reprezentant), contraindicaţii; 
e) antidiareice - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 
contraindicaţii; 

f) antiemetice - definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 

contraindicaţii; 

10. Diuretice: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), 
contraindicaţii; 

11. Soluţii: - definiţie, clasificare, componentele soluţiilor, prepararea soluţiilor, exemple 
de soluţii apoase, alcoolice, uleioase; 

12. Soluţii extractive apoase: infuzii, macerate, decocturi; 
13. Colire: definiţie, preparare, exemple; 
14. Pulberi: definiţie, controlul pulberilor, exemple; 
15. Drajeuri: definiţie, preparare, exemple; 



16. Comprimate: definiţie, componente, preparare, caraFteristici, exemple (comprimate 
obişnui te şi efervescente); 

17. Emulsii : definiţie, clasificare, compoziţie, preparare şi emulgatorii folosiţi la 
preparare, exemple; 

18. Suspensii: definiţie, clasificare, preparare, exemple; 
19. Unguente: definiţie, clasificare, preparare, exemple; 

20. Supozitoare: definiţie, clasificare, excipienţi folosiţi la prelucrarea supozitoarelor, 
preparare, exemple; 

21. Mierea: compoziţie chimică, întrebuinţări; 
22. Propolisul: compoziţie chimică, întrebuinţări; 

23. Ceara de albine: compoziţie chimică, întrebuinţări; 

24. Eliminarea medicamentelor din organism; 

25. Factorii care influenţează acţiunea medicamentelor; 

26. Toxicitatea medicamentelor; 

27. Alcaloizi: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu alcaloizi; 

28. Uleiuri volatile: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu uleiuri volatile; 

29. Substanţe amare: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substanţe 
amare; 

30. Substanţe rezinoase: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substante 

rezinoase; 

BIBLIOGRAFIE: SPECIALITATEA FARMACIE 
1. Dobrescu D. - Farmacoterapie practică, vol.J şi II -Ed. Medicală, Bucureşti 1989; 
2. M. Constantinidi, Z.Marinescu, L. Panoiu - Farmacologie clinică pentru cadre medii -

Ed. Universul, Bucureşti 1996; 
3. Farmacopeea Română, Ediţia a X a, Editura medicală, Bucureşti 2005; 
4. Memomed 2016-Ediţia 22-Editura Universitară Bucureşti 2016; 

5. Paunescu T., Mafiei I., Hossu T., Mosteanu T., - Api.fitoterapia -Ed. Apimondia, 
Bucureşti 1988; 

6. Istudor V. - Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, voi I şi II, Ed. Medicală Bucureşti 

2001; 
7. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea 1, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. 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 st organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 



10. 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; 
11. 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 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, publicat În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 
2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali În unităţile 

sanitare; 
13. 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; 



TEMATICĂ SI BIBLIOGHAFIE7 PENTRU OCUPA"REA1PRIN CONCURS A POSTULUI 
VACANT DE "ÂS,ISTENT MEDi OO ID\DIOOOGIE 

NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ 
1. Noţiuni de fizică a atomului 
2. Fizica radiaţiilor X 
3. Proprietăţile razelor X utilizate în radiodiagnostic 
FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE 
1. Legile fizice ale formării imaginii 
2. Filmul radiografic 
3. Developare 
4. Calitatea filmului radiografic 
5. Factori de calitate în aprecierea imaginii radiografice 
6. Ecranul întăritor 
NOŢIUNI DE RADIOPROTECŢIE 
SUBSTANŢELE DE CONTRAST 
1. Substanţele de contrast utilizate în radiologia convenţională 
2. Substanţele de contrast utilizate în tomografia computerizată 
3. Reacţii adverse apărute la administrarea intravasculară de substanţe de contrast 
iodate 
4. Metode de prevenire şi combatere a incidentelor şi accidentelor post-administrare a 
substanţelor de contrast 
5. Substanţele de contrast utilizate în ecografie 
6. Substanţele de contrast utilizate în rezonanţa magnetică (IRM) 
7. Rolul asistentei în administrarea substanţelor de contrast intravenoase 
APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENŢIONALĂ 
1. Componenţa aparatului de radiologie 
2. Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene 
TIPURI DE APARATE RADIOLOGICE 
1. Aparatul de mamografie 
2.Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ 
1. Aparatura de tomografie computerizată 
2. Formarea imaginii 
3. Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene 
NOŢIUNI DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ VASCULARĂ ŞI NON-VASCULARĂ 
Tehnici care nu utilizează raxe X: 
Ecografia: 
-proprietăţile undelor ultrasonore 
-principiul ultrasonografiei 
-aparatul de ecografie 
-tipuri de investigare ecografică 
-avantajele şi dezavantajele ecografiei 
-rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală în ecografie 



Imagistică prin rezonanţă magnetică: 
-noţiuni de fizică 
-aparatura de rezonanţă magnetică 
-indicaţiile I.R.M. 
-contraindicaţiile I.R.M. 
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A CRANIULUI 
1. Radioanatomia craniului 
2. Repere anatomice la nivel cranian 
3. Tehnici de explorare a craniului 

-Explorarea radiologică convenţională 
-Examenul computertomografic a craniului 
-Examenul prin rezonanţă magnetică a craniului 

EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A COLOANEI VERTEBRALE 
1. Radioanatomia coloanei vertebrale 
2. Tehnici de explorare a coloanei vertebrale 

-Explorarea radiologică convenţională 
-Examenul computertomografic a coloanei vertebrale 
-Examenul prin rezonanţă magnetică a coloanei vertebrale 

EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A TORACELUI 
1. Radioanatomia toracelui 
2. Tehnici de explorare a toracelui 

-Explorarea radiologică convenţională 
-Examenul computertomografic a toracelui 
-Examenul prin rezonanţă magnetică a toracelui 

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI DIGESTIV 
1. Radioanatomia aparatului digestiv 

2. Tehnici de explorare a aparatului digestiv 
-Explorarea radiologică convenţională 
-Examenul computertomografic a aparatului digestiv 
-Examenul prin rez_onanţă magnetică a aparatului digestiv 

EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI UROGENITAL 
1. Noţiuni de radioanatomie aparat urogenital 
2. Tehnici de explorare a aparatului urogenital 

-Explorarea radiologică convenţională 
-Examenul computertomografic a aparatului urogenital 
-Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului urogenital 

EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A MEMBRULUI SUPERIOR 
1. Radioanatomia membrului superior 
2. Tehnici de explorare a centurii scapulare şi membrului superior liber 

-Explorarea radiologică convenţională 
-Examenul computertomografic a membrului superior 
-Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului superior 

EXPLORAREA RADIO IMAGISTICĂ A MEMBRULUI INFERIOR 
1. Radioanatomia membrului inferior 
2. Tehnici de explorare a membrului inferior 



-Examenul radiologic convenţional 
-Examenul computertomografic a membrului inferior 
-Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului inferior 

TEHNICI RADIOIMAGISTICE DE EXPLORARE A SÂNULUI 
1. Noţiuni de radioanatomie a sânului 
2. Mamografia diagnostică 
3. Principalele incidente ale mamografiei 

4. Alte tipuri de examinări mamografice 
5. Ecografia mamară 
6. Imagistica prin rezonanţă magnetică a sânului 
7. Rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală 
ATRIBUTULE ŞI COMPETENŢELE _ PROFESIONALE ALE ASISTENTULUI DE 
RADIOLOGIE 

BIBLIOGRAFIE: 
(A) A.M. Bratu, C. Zaharia - Radioimagistică medicală-Radiofizică şi tehnică - Editura 

Universitară „Carol Davila': 2016; 

(B) Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea În siguran,tă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi C011J.pletările ulterioare; 

(C) Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea 
Normelor privind radioprotecţia persoanelor În cazul expunerilor medicale la radiaţii 
ionizante, publicat În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446/25.06.2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

(D) 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; 
(E) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor de 

securitate radiologică În practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat În 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004; 

(F) 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 st organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată În Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin legea 53/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

(G) 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, cu modificările şi completările ulterioare; 



(H) 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 medicaie, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 855 din 18 decembrie 2012; 

(I) Ordinul ministrului sănătăţii nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea fn 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, fn funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice fn 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; 

(J) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor 
de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în 

unităţile sanitare; 

(K) Ordinul ntinistrului sănătăţii nr. 141_0/12.12.2016 privind aplicarea Normelor 
de aplicare a Legii drepturi/or pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 1009/15 decembrie 2016; 



TEMATICA SI ~!QLIOG~FIA.J ,~~TR(! COJ"t~IJR~UL QJ,tGANJ„ZA]' PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI~ ~C~T'DE,IQl~J;:JQT.li_lM~E,UJ'. (S'f..YQI! ~ţ.!PERlO_ARE} 

TEMATICA 

1. Evaluarea functiei articulare- bilant articular. 
2. Evaluarea functiei articulare- bilant muscular. 
3. Evaluarea posturii si alinierii corpului. 
4. Analiza mersului. 
5. Tehnici de kinetoterapie. 
6. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiva. 
7. Exercitiu fizic terapeutic. 
8. Bazele procedurale ale exercitiului fizic. 
9. Obiectivele de baza in kinetoterapie. 

-Relaxarea. 
-Corectarea posturii si aliniamentul corpului. 
-Cresterea mobilitatii articulare. 
-Cresterea fortei musculare. 
-Cresterea rezistentei musculare. 
-Cresterea coordonarii,controlului si echilibrului. 
-Corectarea deficitului respirator. 
-Antrenamentul la efort . . · 
-Reeducarea sensibilitatii 

10. Tehnici de kinetoterapie în recuperarea umarului, cotului,pumnului 
posttraumatic 

11. Tehnici de kinetoterapie in recuperarea soldului degenerativ. 
12. Tehnici de •kinetoterapie in recuperarea soldului posttraumatic si operat. 
13. Tehnici de kinetoterapie in recuperarea genunchiului degenerativ. 
14. Tehnici de kinetoterapie in recuperarea genunchiului si gleznei posttraumatice si 

operate. 
15. Metodologia de kinetoterapie in spondilita 
16. Metodologia de kinetoterapie in scolioze. 
17. Kinetoterapia de recuperare in lombosacralgie. 
18. Kinetoterapia de recuperare dupa hernia de disc lombara operata. 
19. Kinetoterapia de recuperare in hemipareza spastica. 
20. Kinetoterapia de recuperare in paraplegii (parapareza) de cauze neurologice. 
21. Hidrokinetoterapia - efectele imersiei. 
22. Indicatii si contraindicatii pentru hidrokinetoterapie. 
23. Recuperarea in scleroza in placi. 
24. Recuperarea in boala Parkinson. 
25. Recuperarea in polfradiculonevrite. 
26. Recuperarea in neuropatiile periferice. 
27. Recuperarea in traumatisme vertebro-medulare si cerebrale (parapareze, 

tetrapareze) 
28. Recuperarea bolnavilor cardiovasculari. 
29. Kinetoterapia pacientilor cu afectiuni respiratorii. 
30. Ortezarea si protezarea. 
31. Terapia ocupationala. 
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TEMATICĂ ŞI B.IBLI()GRAFIE 
PENTRU OCUPAREA PRIN «;;:O]lÎ ~l!S~ P.OSTUJ.-UI 
PRACTICANT 

1. Codul deontologic al profesiei de psiholog 
2. Competenţelor psihologului clinician 
3. Elemente de psihodiagnostic şi evaluare clinică 
3.1. Evaluare subiectiv emoţională 
3.2. Evaluare cognitivă 
3.3. Evaluare comportamnetală 
3.4. Evaluare bio-fiziologică 
3.5. Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive 
3.6. Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se 
manifestă 

problemele psihologică 
4. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătăţii, psihosomatica generală şi 
aplicată 

4.1. Sănătatea umană între comportamente protectoare şi de risc pentru îmbolnăvire 
4.2. Abordarea specifică a unor comportamente cu risc pentru îmbolnăvire 
4.3. Stresul psihic - factor modulator, complex al sănătăţii, managementul stresului 
4.4. Tulburări şi boli psihosomatice 
4.5. Aspecte psihologice .şi psihosomatice ale durerii 
4.6. Urgenţele medicale şi impactul lor psihosomatic 
4. 7. Corelate somatice ale anxietăţii şi depresiei 
4.8. Tulburările sornatoforme 
4.9. Abordarea psohosomatică a bolnavilor psihosomatici 
5. Elemente de psihopatologie 
5.1. Sănătate şi boală mintală 
5.2. Tulburări de personalitate . 
5.3. Tulburările funcţiilor psihice: percepţie, atenţie, memorie, gândire, comunicare, de 
conştiinţă, conduită motorie, afectivitate, comportamente agresive extreme 
5.4. Tulburări afective 
5.5. Tulburări anxioase 
5.6. Tulburări organice 
5.7. Tulburări delirante 
5.8. Tulburarea de stres posttraumatic 
5.9. Neurastenia 
5.10. Toxicomaniile şi alcoolismul 
5.11. Bolile factile şi simularea 
6. Intervenţie psihologică 
6.1. Educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, 
prevenirea 
îmbolnăvirilor 

6.2. Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiţii de 
psihopatologie 
6.3. Consiliere şi terapie suportivă 
6.4. Terapii standard de relaxare şi sugestive 
6.5. Consiliere specifică obiectivelor medicale (ex.creşterea compliantei la tratament, 
modificarea stilului de viaţă, prevenţie terţ.iară în cadrul bolilor cronice etc) 
6.6. Asistenţa bolnavilor terminali 
6. 7. Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi 



reeducare 
6.8. Intervenţii specifice pregătirii psiholo::;ice a _bolnavilor înaintea unor intervenţii 
medicale 
6.9. Consilierea psihologică a persoanelor infectate cu HIV 
6.10. Intervenţia psihologică în bolile terminale 
6.11. Aspecte psihologice ale bolilor cronice 
6.12. Menţinerea şi creşterea aderenţei la tratamentul medicamentos în general şi la 
tratamentul antiretrovial, îr1 special 
6.13. Consilierea psihologică a copilului 

BIBLIOGRAFIE: 
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4. Psihologie medicală (voi. 1,2), Ioan Bradu Iamandescu, Ed. Info Medica 
5. Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia Dobranici, Tratat de psihopatologie şi 
psihiatrie pentru psihologi, Ed. Trei, Bucureşti, 2011 
6. DSM IV-TR, Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia a IV-a 
revizuită, Editura Humanitas, 2011 
7. Florin Tudose, Fundamente în psihologia medicală. psihologie clinică şi medicală în 
practica psihologului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006 
8. Letiţia Dobranici, Sănătate mintală .. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2008 · · ,,:. 
9. Blagloslov A., Constantin C., Lazar F. (aut.) - Informare şi sensibilizare în problematica 
HIV /SIDA, Editura PsihoCover, 2007 
10. E. Kubler Ross - Despre moarte şi a muri, Editura Elena Francisc Publishing, 2010 
11. Holdevici I., Ghid practic de psihoterapie raţional-emotivă şi cognitiv
comportamentală, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2000 
12. Mitrofan I., Buzducea D. - Psihologia pierderii şi terapia durerii, editura Albeda, 
Bucureşti, 1999 
13. Mitrofan I. (coordonator) - Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului -
abordare experienţieală, Editura SPER, Bucureşti, 2001 

TEMATICA: PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DE 
REGISTRATOR MEDICAL DEB: 

Persoanele asigurate ,~ dovact'~Ga:lit~ţii 'de asigurat; 

1. Cardul european şî cardul naţional de asigurari de sănătate; 
2. Înregistrarea şi raportarea pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de 

spitalizare continuă şi spitalizare de·zi; 
3. Înregistrarea şi raportarea pacienţilor care primesc servicii medicale clinice, 

paraclinice, stomatologice şi de recuperare; 
4. Setul minim de date la nivel de pacient pentru :.pitalizare continua (SMDPC) şi 

setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ). 
5. Drepturile pacientului; 
6. 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, Anexele 22-23; 



7. Prelucrarea datelor cu caracter personal avân(.i funcţie de identificare şi a celor 
privind starea de sănătate; 

8. Pastrarea documentelor, organizarea depozitului de arhivă; 
9. Bazele informaticii: 

• Componenţa generală a unui PC; 
• Sistemul de operare Windows: 
• autentificare ca utilizator: 
• suprafaţă de lucru; 
• gestionarea ferestrelor în Windows şi com~nzile meniului de control. 
• Reţele de calculatoare: definiţie, termeni, utilizare. 
• Viruşi informatici: definiţii, termeni, precauţii. 
• Microsoft Word: 
• lansare şi închidere aplicaţii Word; . 
• ecran Word; 
• bara de butoane standard şi de formatare; 
• crearea unui document nou; 
• deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente 
• introducerea, corectarea, modificarea unui text. 
• Microsoft Excel: 
• crearea de tabele; 
• crearea, utilizarea de formule de calcul; · 
• sortare; 
• transfer de informaţii între aplicaţii Excel şi Word. 

Bibliografie: 

• Microsoft Press - Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teara - 1999; 
• Windows 2000, Windows XP, Microsoft Office 2000, Manuale de utilizare - 2003; 
• Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II -Asiguraţii, 

secţiunea 1 -persoanele asigurate, Titlul IX- cardul european şi cardul naţional de 
asigurări de sănătate); 

• Ordinul MSP nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii,prevenirii si 
controlul. infecţiilor nosocomiale: definiţia infecţiei nosocomiale, anexa IV -
precauţiuni, universale; 

• Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea,dezinfecţia şi sterOiz,area în unităţile sanitare ( capitolul I - definiţii, 

capitolul II - curăţarea, capitolul III - dezinfecţia); 
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