
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ASISTENTI MEDICALI 

 

1. C Marcean; V.Mihailescu: Puericultura si pediatrie – Ed R.C.R. Print 2004; (pag.21-31; pag.31-33; pag 33-

47; pag.81-87; pag.112-132; pag.132-145; pag. 145-148; pag.148-151; pag.174-193; pag.339-344; 

pag.407-416; pag.482-491;)  

2. F. Chiru; G.Chiru; L.Moraru: ingrijirea omului bolnav si omului sanatos – Ed. Cison 2001 (pag.295-349; 

pag.349-377; pag.416-454; pag.82-98; pag.98-108; pag.126-138; pag.162-168) 

3. L.Titirica: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucuresti 2001: (pag.17-25; pag.25-

17; pag.29-31; pag.33-34; pag.36-39; pag.42-45; pag.48-49; pag.78-82; pag.85-88; pag.95-100; pag.104-

113; pag.113-116; pag.116-120; pag.120-123; pag.123-128; pag.128-137; pag.234-236; pag. 236-237; pag. 

243-247; pag.253-256; pag.269-272; pag.373-380; pag.383-384; pag.386-390) 

4. C.Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Ed. Info-team 1999 (pag.77-84; pag.84-93; pag.107-144; 

pag.151-159; pag.165-175;pag.181-192; pag.217-224) 

5. S. Daschievici; M. Mihailescu; Chirurgie – Ed. Medicala 2002 (pag.353-368; pag.531-578; pag.613-640) 

6. C.Borundel: Manual pentru cadre medii – Ed. Medicala 2000 (pag.644-653; pag.704-725); 

7. Gh.Nicolae; M.Timofte; V.Gherghina; L. Iordache; Ghid de nursing OAMMR 2006: (pag.86-93; pag.113-

127; pag.146-164): 

 8.Ordinul M.S.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare        

 9.  Codul de etica si deontologie profesionala al asitentului medical si moasei din Romania – 2005; 

 10. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si 

organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE STATISTICIAN MEDICAL 

 

1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare: 

➢ Titlul I – Sănătatea publico;  

➢ Titlul II – Programele naţionale de sănătate 

➢ Titlul V, Capitolul II – Derularea şi coordonarea activităţilor din ambulatoriile de specialitate, 

Capitolul V - Asistenţa medicală 

➢ Titlul IX – Cardul European si cardul national de asigurari de sanatate 

2. Ordinul MS CNAS nr.397/836/2018 Norme metodologice de aplicare a HG 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 

➢ Anexa 7 – Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale acordate in 

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile  

➢ Anexa 8 – Modalitățile de plată în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială  și îngrijiri paliative 

➢ Anexa 22 - Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale in asistenta 

medicala spitaliceasca 

➢ Anexa 23 - Conditiile acordarii serviciilor medicale in unitati sanitare cu paturi si modalitati de 

plata ale acestora  

➢ Anexa 47 – Dispozitii generale  



3. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturile pacientului, actualizata 

4. Ordinul comun MS si CNAS 1782/576/2006, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care 

primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, actualizat 

5. ORDIN nr. 840/2018 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 

6. ORDIN nr. 1.490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai 

managementului spitalului 

7. Legea nr. 677 din 2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

si libera circulatie a acestor date, actualizata  

8. Cunoasterea sistemului de operare Microsoft Office: 

➢ Word  

- Tehnoredactarea documentelor, formatare si stiluri, setarea paginilor, tiparire; 

- Marcatori si numerotari, inserare simboluri si caractere speciale, crearea tabelelor. 

➢ Excel 

- Introducerea si manipularea datelor: copiere, mutare, cautare, inlocuire date, serii de date, sortare; 

- Formatarea registrelor de lucru: crearea, corectarea, salvarea, deschiderea tiparirea si vizualizarea 

foilor de calcul; 

- Elaborarea diagrame, importarea obiectelor, adrese cellule, serii de date (aritmetice, calendaristice), 

cunoasterea functiilor; 

9. Transferul de date intre Word si Excel 

10. Cunoasterea sistemului de operare Windows 

11. Cunoasterea utilizarii aplicatiei Internet Explorer: Web, browser, navigare, motoare de cautare, salvare de 

fisiere si imagini, incarcare fisiere in diverse platforme 

12. Cunoasterea operării perifericelor PC (imprimanta, scanner, xerox) 

13. Utilizare e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ECONOMIST IA 

 

BIBLOGRAFIE 

1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările șii completările ulterioare; 

 2. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;  

4. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - Titlul II "Programele naționale de 

sănătate", TitlulVII "Spitalele", Titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate", cu modificările și 

completările ulterioare;  

5. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

6. OMS 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specific domeniului sanitar 

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completărileulterioare;  

8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii;  

9. HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor 

publice 

10.Planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;  

11.OG 81/2003 mprivind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare;  

12.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;  

13. OMFP 3192/2019 privind modificarea şi completarea OMFP 517/2016 pentru aprobarea de 

proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului national 

de raportare – Forexebug; 

14.Ordinul ministrului finantelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.  

 

TEMATICĂ: 

1. Transmitere rapoarte în Forexebug. 

2. Cadrul teoretic – normativ al contabilităţii (principia, metode, evaluare, arie de aplicare, 

instrumente de lucru) 

3. Contabilitatea capitalurilor 

4. Contabilitatea stocurilor, creanţelor şi datoriilor, cheltuielilor şi veniturilor, activelor 

imobilizate, extrabilanţiera) 

5. Situaţiile financiare anuale (conţinut, scop, structură, certificare) 

6. Proceduri de transmitere fără plată şi valorificare; 

7. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

8. Surse de finaţare a bugetului spitalului 

9. Norme privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile 

10. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii, răspunderea materială şi modul de 

contabilizare 


