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PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ARAD                                                    
DIRECTIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ                  
SERVICIUL ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE                                            
Nr.ad. 68065/22.09.2020                                
 
 
 
 

B I B L I O G R A F I E 
Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent medical generalist,  

 la Compartimentul Asistență Medicală Preuniversitară din cadrul  
Serviciului Învăţământ, Sănătate 

 
1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

publicat în M.O. nr. 555 din 5 iulie 2019.  
2. Ordin nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, 

elevilor şi studenţilor, actualizat, publicat în M.O. nr. 777 din 05 decembrie 
2001.   

3. Ordin nr. 5298/1668 din 7 septembrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei 
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 
învăţământ de stat şi particulare, actualizat, publicat în M.O. nr. 25 din 12 
ianuarie 2012. 

4. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al 
asistentului medical din România, publicat în M.O. nr. 560 din 12 august 2009.   

5. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali-Ghid de Nursing - 
Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească. 

6. Urgenţele medico-chirurgicale-Sinteze pentru cadre medii - Lucreţia Titircă, 
Editura Viața Medicală. 

7. Ordin nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, publicat în M.O. nr. 855 
din 18 decembrie 2012. 

8. Ordin nr.1563 din12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 
alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, publicat în M.O. nr. 651 din 
15 septembrie 2008. 

9. Boli infecţioase şi epidemiologie Manual pentru Şcolile sanitare postliceale dr. 
Constantin Bocârnea -Editura Info-Team. 

10. Ordin nr. 961 din 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 M.O. nr. 
681 din 2 septembrie 2016. 
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TEMATICA - ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI DIN CABINETELE MEDICALE 
ȘCOLARE DE MEDICINĂ GENERALĂ 

 
5. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali-Ghid de 
Nursing - Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească. 

     -PUNCȚIILE: 
 Puncția venoasă; 
 Puncția arterială; 

     -RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI PATOLOGICE: 
 Recoltarea sângelui; 
 Recoltarea exudatului faringian; 
 Recoltarea secreției nazale; 
 Recoltarea sputei; 
 Recoltarea urinei; 
 Recoltarea materiilor fecale. 

     -SPĂLĂTURI: 
 Spălătura oculară; 
 Spălătura auriculară; 

      -ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. 
6. Urgenţele medico-chirurgicale-Sinteze pentru cadre medii - Lucreţia 
Titircă, Editura Viața Medicală. 
-URGENȚELE APARATULUI RESPIRATOR: 

 Insuficiența repiratorie acută; 
 Criza de astm bronșic; 
 Starea de rău astmatic; 
 Hemoptizia; 

      -URGENȚELE APARATULUI CARDIOVASCULAR: 
 Infarctul miocardic acut; 
 Resuscitarea cardio-respiratorie; 
 Angorul pectoral; 

      -URGENȚELE ABDOMINALE. 
      -URGENȚELE RENALE ȘI UROLOGICE: 

 Colica renală; 
      -URGENȚELE NEUROLOGICE: 

 Accidente vasculare cerebrale. 
      -INTOXICAȚIILE ACUTE CU DIFERITE SUBSTANȚE: 

 Intoxicația cu monoxid de carbon; 
 Intoxicația cu acizi corozivi; 
 Intoxicația cu ciuperci; 
 Intoxicația cu alcool etilic; 
 Intoxicația cu barbiturice; 

      -URGENȚELE ÎN PEDIATRIE. 
      -URGENȚELE OTORINOLARINGOLOGICE. 
 
 
      -URGENȚELE ÎN OFTALMOLOGIE: 

 Corpii stăini oculari; 
 Arsurile oculare; 

       -ȘOCUL. 
       -TRAUMATISMELE. 
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       -URGENȚELE DATORATE AGENȚILOR FIZICI ȘI CHIMICI: 
 Arsurile; 
 Electrocutarea; 

9. Boli infecţioase şi epidemiologie Manual pentru Şcolile sanitare 
postliceale dr. Constantin Bocârnea -Editura Info-Team. 
-PROFILAXIA BOLILOR INFECȚIOASE. 
-INFECȚII AEROGENE: 

 Scarlatina, angina streptococică; 
 Rujeola; 
 Rubeola; 
 Varicela, herpes zoster, herpes simplex; 
 Tusea convulsivă; 
 Parotidita epidemică; 
 Gripa, viroze respiratorii; 
 Difteria; 
 Meningitele; 
 Encefalitele; 
 Pneumoniile; 
 Tuberculoza; 

       -INFECȚII DIGESTIVE: 
 Hepatitele acute virale; 
 Poliomielita; 
 Toxiinfecțiile alimentare și alte diarei infecțioase; 

       -BOLI CU POARTĂ DE INTRARE DOMINANTĂ TEGUMENTUL ȘI MUCOASELE: 
 Tetanosul; 
 Turbarea; 
 SIDA; 

 
    
 


