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Nr.23072/15.04.2021
ANUNȚ
Concurs pentru posturi contractuale
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara
organizează, în
conformitate cu prevederile H.G. nr.286/martie 201 1 (actualizată), modificată și completată
de H.G. nr. 1027/2014, OUG 183/2020 modificată cu Legea 33/2021, concursuri pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante perioadă nedeterminată sau temporar vacante
perioadă determinată .
LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE
Asistent medical de laborator debutant PL (fără vechime în specialitate)
Tehnician de laborator clinic principal de laborator SSD ) minim 5 ani vechime
în specialitate) grad principal
Asistent medical principal de laborator (minim 5 ani vechime în specialitate) grad
principal
Asistent medical principal de laborator licențiat S (minim 5 ani vechime în
specialitate) grad principal
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
BLOC OPERATOR I
Infirmieră- minim 6 luni vechime în specialitate perioadă determinată (post
temporar vacant)
Brancardier (fără vechime în specialitate)
BLOC OPERATOR II
Asistent medical debutant PL(fără vechime în specialitate)
Infirmieră debutantă (fără vechime în special itate)-dovadă înscrie curs
BLOC OPERATOR III
Infirmieră debutantă (fără vechime în special itate)-dovadă înscrie curs
BLOC OPERATOR IV
Asistent medical generalist PL (minim 6 luni vechime în specialitate)
Infirmier debutant (fără vechime în special itate)-dovada înscriere curs
BLOC OPERATOR V
Asistent medical principal șef (minim 5 ani vechime în specialitate)-grad
principal
Asistent medical debutant PL(fără vechime în specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
Asistent medical debutant PL (fără vechime în specialitate)
Instructor de ergoterapie (studii medii de specialitate minim 6 luni vechime în
specialitate)

4 posturi
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
2 posturi
1 post
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CAMERA DE GARDA OBSTRETICĂ GINECOLOGIE
îngrijitoare (Iară vechime în specialitate)-post temporar vacant-perioadă
determinată
COMPARTIMENT TI-CORONARIENI
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
Brancadrier (fără vechime în specialitate)
COMPARTIMENT POLITRAUMATOLOGIE
Fiziokinetoterapeut principal S (minim 5 ani vechime în specialitate) diplomă de
licență în specialiate -grad principal
Asistent medical principal (minim 5 ani vechime în specialitate) grad principal
CENTRUL DE HEMODIALIZĂ
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
Inginer sudii superioare specialitatea inginerie medical (fără vechime în
specialitate)
Asistent medical generalist S (minim 6 luni vechime)
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
Kinetoterapeut principal - diploma de licență (5 ani vechime în specialitate) post
temporar vacant-perioadă determinată-grad principal
SECȚIA CLINICĂ DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitate)
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovada înscriere curs
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
Asistent medical debutant (fără vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ NEUROCHIRURGIE
Asistent medical principal PL (minim 5 ani vechime în specialitate)-post temporar
vacant perioada determinată
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitate)
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitate) post temporar vacant-perioadă
determinată
SECȚIA CLINICĂ NEFROLOGIE
Asistent medical debutant PL (fără vechime în specialitate)
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitate)
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitate) post temporar vacant-perioadă
determinată
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
Asistent medical principal S (minim 5 ani vechime în specialitate) grad principal
SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE I
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE II
Asistent medical generalist PL (minim 6 luni vechime)

1 post
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Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE I
Asistent medical debutant PL (fără vecime în specialitate)
Infirmieră (minim 6 luni vechimeîn specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE II
Asistent medical generalist S (minim 6 luni vechime în specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
SECȚIA CLINICĂ ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE I
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE II
Asistent medical generalist PL (minim 6 luni vechime în specialitate)
Infirmieră debutantă (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
Infirmieră (minim 6 luni vechime în specialitatea)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE I
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
Asistent medical generalist S (minim 6 luni vechime în specialitate) post temporar
vacant-perioadă determinată
SECȚIA CLINICĂ OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE 11
Infirmieră debutantă (fără vehime în specialitate) dovadă înscriere curs
Infirmiera (minim 6 luni vechime în specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
Asistent medical principal PL(minim 5 ani vechime în specialitate)-post temporar
vacant-perioada determinată
Asistent medical generalist S (minim 6 luni vechime în specialitate) post temporar
vacant-perioadă determinată
SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE I
Asistent medical debutant PL (fără vechime în specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
SECȚIA
CLINICĂ
CHIRURGIE
PLASTICĂ
MICROCHIRUGIE
RECONSTRUCTIVA
Infirmieră debutantă (fără vechimeîn specialitate)
Asistent medical generalist PL ) minim 6 luni vechime în specialitate) post
temporal- vacant-perioadă determinată
Asistent medical generalist PL ) minim 6 luni vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PLASTICĂ ARȘI GRAV
Infirmier debutant (fără vechime în specialitate) dovadă înscriere curs
Brancardier (fără vechime în specialitate)
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SECȚIA CLINICĂ UROLOGIE
Infirmier (minim 6 luni vechime în specialitate)
UNITATE DE TRASFUZII SANGUINE
Asistent medical generalist S (minim 6 luni vechime în specialitate)
STERILIZARE
Asistent medical principal PL (minim 5 ani vechime în specialitate)-grad
principal
Asistent medical generalist PL (minim 6 luni vechime în specialitate)
LABORATOR DE MEDICINĂ NUCLEARĂ
Asistent medical principal PL (minim 5 ani vechime în specialitate (
SECȚIA CLINICĂ RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Asistent medical principal de radiologie PL (minim 5 ani vechime în
specialitate)
FARMACIE
Asistent principal de farmacie (minim 5 ani vechime în specialitate)
îngrijitor curățenie (fără vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ CARDIOLOGIE
Asistent medical principal PL (minim 5 ani vechime în specialitate)-grad principal
post temporar vacant-perioada determinată
UNITATE DE TRASFUZII SANGUINE BEGA
Asistent medical generalist PL (minim 6 luni vechime în specialitate)
SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE
Asistent social studii superioare în domeniu sociologiei
SPIAM-Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței medicale
Asistent medical principal de igienă și sănătate public ) minim 5 ani vechime în
specialitate)-grad principal
Asistent medical principal (minim 5 ani vechime în specialitate) grad principal
constituie avantaj un curs de perfecționare profesională în domeniul infecțiilor
asociate asistenței medicale
SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALĂ
Registrator medical debutant Laborator clinic de analize medicale (studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat, cunoștințe în utilizarea calculatorul ui)-fară
vechime în specialitate
Registrator medical Ortopedie și Traumatologie I studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, cunoștințe în utilizarea calculatorului)- minim 6 luni
vechime în specialitate
Registrator medical principal Obstretică și Ginecologie I studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat, cunoștințe în utilizarea calculatorului)-minim 4 ani
vechime în specialitate
Registrator medical principal Ambulator Integrat studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, cunoștințe în utilizarea calculatorului)-cu 4 ani vehime în în
specialitate
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SERVICIUL TEHNIC
Muncitor calificat l-instalator cu studii medii (minim 9 ani vechime în meserie)
Muncitor calificat I-electriciancu studii medii (minim 9 ani vechime în meserie)
Tehnician sanitar principal (utilaje medicale) studii medii (minim 5 ani vechime

1 post
1 post
1 post

în specialitate)
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Muncitor necalificat (fără vechime în meserie)
SERVICIUL INFORMATICĂ
Inginer debutant IT studii superioare (fără vechime în specialitate)
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
Referent de specialitate gradul III ) minim 6 luni vechime în specialitate juridic,

1 post
1 post
1 post

economic sau inginerie)
COMPARTIMENT
JURIDIC
Consiler juridic gr.II (minim 6 luni vechime în domeniul juridic)
BIROU ACHIZIȚII PUBLICE
Referent achiziții publice gr.III( minim 6 luni vechime în specialitate juridic,

1 post
1 post

economic sau inginerie)
SERVICIUL RUNOS
Economist gradul II (minim 6 luni vechime în specialitate) post temporar vacantperioada determinată
Economist gradul II (minim 6 luni vechime în specialitate)
Economist specialist IA (minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate)

1 post
1 post
1 post

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
J
cunoaște limba română, scris și vorbit;
J
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
•S
are capacitatea deplină de exercițiu;
J
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
•S
îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului;
J
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea;
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Condiții specifice pentru ocuparea posturilor
S Pentru posturile de asistent medical generalis: PL/S
- absolvent de liceu(12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de
scurtă durată postliceaie de specialitate, certificate de membru și adeverință pentru participare
la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților
Medicali din România
- aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
S Pentru posturile de asistent medical de laborator PL/S
- absolvent de liceu(12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de
scurtă durată postliceaie de specialitate, certificate de membru OAMGMAMR
în
specialitatea laborator și adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților medicali din România
- aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
•S Pentru posturile de asistent medical de radiologie PL/S
- abosolvent de liceu(12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de
scurtă durată
postliceaie de specialitate, certificate de membru OAMGMAMR în
specialitatea radiologie și adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților medicali din România
- aviz anual OAMGMAMR vizat pe anul în curs
Pentru posturile de infirmier/infirmier debutant
- pentru posturile de infirmier absolvent școală generală, copie a certificatului de calificare
infirmier finalizat, 6 luni vechime în funcția de infirmier
- pentru posturile de infirmier debutant absolvent școală generală, dovada înscrierii la cursul
de infirmier, fără condiții de vechime
Pentru posturile de îngrijitoare de curățenie
- absolvent școală generală (8 clase)
Pentru postul de Referent de specialitate gradul I și II
- studii superioare în domeniul juridic, economic sau inginerie.
S Pentru postul de Inginer specialist gradul lA-Anestezie și Terapie Intensivă
- diplomă de licență în domeniul ingineriei
- experiență profesională în domeniul medical
- cunoștințe despre modul de funcționare și întreținere a echipamentelor medicale
S Pentru postul de Economist gradul II și Economist Specialist IA
- studii superioare
- constituie un avantaj experiența în resurse umane
S Pentru postul de Consilier Juridic
- studii superioare juridice
S Pentru postul de inginer debutant IT
- studii superioare domeniul IT
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Calendar Organizare Concurs
• 21.04.2021 -publicare anunț
• 22.04.2021-07.05.2021-preluare dosare(program:09°°-l l 00 , 14 00 -15 00 ), sediul instituției
,subsol Ortopedie, Camera S50( lângă Medicina Muncii)
• 11.05.2021 afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de
participare la concurs(se vor afișa cu mențiunea admis sau respins
• 12.05.2021 depunerea contestațiilor selecției dosare concurs până la ora 12 00
• 13.05.2021-soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale selecției dosare
concursțora 15 30 (
• 19.05.2021 ora 10°° și 13 00 proba scrisă în Amfiteatrele A și B ale Spitalului
• 20.05.2021 până la ora 1 5 0<J afișare rezultate probă scrisă
• 24.05.2021 până la ora 1 200 -depunere contestații probă scrisă
• 24.05.2021 până la ora 15 00 soluționare și afișare contestații
• 24.05.2021 afișare rezultate finale probă scrisă până la ora 15 30
• 25.05.2021 proba practică și proba de interviu, ora și locul de desfășurare vor fi
anunțate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
• 26.05.2021 afișare rezultate proba practică/proba de interviu ora 15 00
• 27.05.2021 până la ora 1 200 -depunere contestații proba practică și proba de interviu
• 28.05.2021 până la ora 15 00 soluționare și afișare contestații proba practică și proba de
interviu.
• 02.06.2021 Afișare rezultate finale- până la ora 15 00 .
Concursul constă în 3 etape successive, și anume:
Selecție dosare de înscriere
Proba seri să-subiecte din tematica afișată
Proba practică și/sau proba de interviu
Problele se susțin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice și probei de
interviu.
Secretarii comisiilor de concurs Bodislav Geanina / Gîdea Liviu- telefon 0356433162
•

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la dala
publicării în Monitorul Oficial, partea a IlI-a, la sediul Spitalului Clinic Judeșean de
Urgență Pius Brînzeu Timișoara, subsol Ortopedie, Camera S50( lângă Medicina Muncii)
telefon 0356433129, 0748331149 , O900 - l l 00 , 14 00 -15 0,) (
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Dosarul de concurs, cuprinde următoarele acte:
J
cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze ;
S
copie act de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
J
Copie certificat de naștere și căsătorie(dacă este cazul);
J
Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific
ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția public;
J
Copie a certificatului de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., avizul anual de la
O.A.M.G.M.A.M.R (pentru posturile de asistent medical generalist/ de laborator/de radiologie
, psiholog, kinetoterapeut etc.);
J
Copia carnetului de muncă sau după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă,
în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
J
Cazier judiciar(copie și original);
J
Adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
J
Curriculum vitae;
J
Taxă concurs- 20 lei, pentru posturile de infirmieră, îngrijitoare, brancardier, muncitor
necalificat;
J
Taxă concurs- 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs;
Taxa de concurs se achită la casieria unității, program: O8 30 - IO30 , 13 30 -1500 ;

Precizăm că actele din dosarul de concurs se depun în ordinea solicitată
anterior.

BIBLIOGRAFIE
Tematică și bibliografie de asistent medical șef
Bibliografia
•S
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată cu modificările si
completările ulterioare - TITLURILE VII - VIII;
S
Ordinul MS nr. 979/2004 privind eliberarea Autorizației de liberă practică;
J
Legea nr.53/2003 Codul Muncii si modificările si completările ulterioare;
J
Legea 319/2006 a securității si sănătății in muncă, cu modificările si completările
ulterioare;
J
Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă,
organizarea si efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările si
completările ulterioare
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Ordinul MS nr.1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a
J
performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor
profesionale individuale;
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei si al asistentului
J
medical din România;
O.U.G. nr. 144 /2008 — privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
S
profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu
modificările si completările ulterioare;
Ordinul MS 1101/2016 - privind Normele de supraveghere, prevenire și limitare a
J
infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare;
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003- Drepturile pacientului, cu modificările si completările
S
ulterioare;
Ordinul MS nr.1226 din 03.12.2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind
J
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
Ordinul MS 961/2016 - Norme tehnice privind curățarea, dezinfectia si sterilizarea in
J
unitățile sanitare publice si private;
Ordinul MS 1 142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru
J
asistenți medicali generaliști, cu modificări ulterioare;
Ordinul MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
J
pacientilor nr. 46/2003 - MO 1009;
Ordinul MS nr. 1502/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al
J
pacientului în spitalele publice - MO 18/09.01 .2017.
Tematica
Organizarea, funcționarea, conducerea si finanțarea spitalelor
S
Drepturile si obligațiile asiguratilor
J
Autorizarea exercitării profesiei de asistent medical
J
Exercitarea profesiei de asistent medical
J
Drepturi si obligații ale membrilor Ordinului Asistenților Medicali din România,
J
Răspunderea disciplinară, sancțiuni în cazul încălcării Codului de etică si deontologie al
J
asistentului medical
Organizarea activităților de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale în unitățile
S
sanitare publice cu paturi
Definițiile de caz pentru infecțiile asociate asistentei medicale
S
Atribuțiile asistentului sef în activitatea de supraveghere si combatere a infecțiilor
J
asociate asistentei medicale
Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produse biologice
J
la personalul care lucrează în domeniul sanitar
Norme tehnice privind curățenia, dezinfectia si sterilizarea în unitățile sanitare
J
Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
J
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J
Drepturile pacientului. Sancțiuni în caz de nerespectarea de către personalul medicosanitar a drepturilor pacientului
S
Drepturi si obligații ale salariatilor
S
Timpul de muncă si timpul de odihnă al salariatilor
•S
Protecția salariatilor. Sănătatea si securitatea în muncă
Formarea profesională: obiective, forme de formare profesională a salariatilor

Bibliografie asistenți medicali generalist
S
Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali - Ghid de nursing Lucretia Titirca
J
Ghid de nursing - cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale - Lucretia Titirca
J
Proceduri de practica pentru asistenții medicali generalisti, Ordinul 1142/2013
S
îngrijiri speciale acordate pacientilor de către asistenții medicali - Lucretia Titirca
S
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare - Anexele 3, 4 si Capitolul
11-13, 14
S
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3, 4 si 5
J
Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
medicale
•S
Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
ulterioare

Tematică și bibliografie asistent medical generalist PL-UTS Bega
Tematică
S
Activitatea Unităților de Transfuzie Sanguina din spitale.
J
Hemovigilenta si asigurarea trasabilitatii, raportarea incidentelor si reacțiilor adverse
severe in cazul administrării de componente sanguine umane.
Componentele sanguine umane folosite pentru utilizarea terapeutica.
J
Sistemul ABO/Rh/Kell
J
Alloimunizarea in transfuzie.
S
Etapele procesului transfuzional.
J
Transfuzia la nou-nascuti, femei fertile si politransfuzati.
J
Accidente postransfnzionale.
S
Supravegherea, prevenirea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile
sanitare.
v''
Gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale.
Bibliografic
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S
Ordin MS Nr. 1224/ 9 octombrie 2006, pentru aprobarea Nomelor privind activitatea
unităților de transfuzie sanguina din spitale.
S
Ordin MS Nr. 1228/ 9 octombrie 2006, cu completare Ordin MS 1167/2 iulie 2007,
pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a
trasabilitatii, precum si a Regulamentului privind sistemul de înregistrare si raportare in cazul
apariției de incidente si reacții adverse severe legate de colecta si administrarea de sânge si
componente sanguine umane.
S
Ordin MS Nr. 1237/10 iulie 2007, cu completare Ordin MS 1361/2011, 814/2012 privind
aprobarea Nomenclatorului național al componentelor sanguine umane pentru utilizare
terapeutica.
S
Ordin MS Nr. 1343/31 iulie 2007, pentru aprobarea Ghidului național de utilizare
terapeutica raționala a sângelui si a componentelor sanguine umane.
S
Pași importanți in siguranța transfuzionala, autori Victoria Halmagi, Cristina Bichis,
Editura Milion, Timișoara, 2015.
S
Ordin 1101/30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare.
S
Ordin 1226/03 decembrie 2012, privind Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
medicale.

Bibliografie asistenți medicali de laborator
Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan - Microbiologic si parazitologie medicala, Editura
Uranus, București 1994;
S
Lotreanu Victor - Analize medicale, Editura CNI, București 2000;
S
Mihele Denisa-Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, București 2000;
S
Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala București 2001;
V
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei si al aistentului
medical din Romania/2009;
S
Ordonanța de Urgență Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea
și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România;
V
Ordinul M.S. nr.91 6/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
control al infecțiilor nozocomiale in unitățile sanitare;
S

Bibliografie asistent medical de radiologie
S
S

Manual de tehnică radiologică ‘’Editura medicală 1988-Mihai Lungeanu
’Metode și tehnici uzuale în roentgendiagnostic “ Editura Polirom 1999-Cezar Daniil.

Tematică și bibliografie infirmiere
Note de curs - Programul National de pregătire a infirmierelor - OAMGMAMR 2012

aa
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S
Tehnica ingrijirii bolnavului - Lucretia Titirca;
•/
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare - Anexele 3 si 4;
J
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Noianelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3 si 4;
J
Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
medicale;
•S
Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
ulterioare;
Tematică infirmiere
J
J

Drepturile pacientului
Comunicarea - infirmiera - pacient;
- infirmiera - echipa de ingrijire;
- infimii era - apartinatori
J
Noțiuni de asepsie si antisepsie
J
Circuitele funcționale intr-un spital
J
Curățenia si dezinfectia intr-un spital
J
Reguli de intretinere a ustensilelor de curățenie
J
Criterii de păstrare si utilizare corecta a dezinfectantilor
S
Norme generale privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei
medicaleNorme generale privind gestionarea deșeurilor menajere si a celor rezultate din
activitatile medicale
J
Alimentația si tehnici de alimentare
J
Transportul lenjeriei
J
Transportul alimentelor
J
Transportul pacientului
J
Patul si anexele patului
S
Poziția pacientului in pat
J
Mobilizarea pacientului
J
Metode de imobilizare
J
Toaleta generala si parțial
Z
Prevenirea escarelor
J
Captarea produselor fiziologice si patologice

Tematică și bibliografie îngrijitoare
■/
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare - Anexele 3 si 4
J
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3 si 4
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Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
S
medicale
Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
S
ulterioare
Note de curs - Programul National de pregătire a infirmierelor - OAMGMAMR 2012
S
Tehnica ingrijirii bolnavului - Lucretia Titirca
S
Tematică
Drepturile pacientului
Comunicarea - Îngrijitoare - pacient;
■S
- îngrijitoare - echipa de îngrijire;
- îngrijitoare - apartinatori
Noțiuni de asepsie si antisepsie
J
Circuitele funcționale intr-un spital
J
Curățenia si dezinfectia intr-un spital
J
Reguli de întreținere a ustensilelor de curățenie
S
Criterii de păstrare si utilizare corecta a dezinfectantilor
J
Norme generale privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale
J
Norme generale privind gestionarea deșeurilor menajere si a celor rezultate din
J
activitatile medicale

•S

Tematică și bibliografie brancardieri
Note de curs - Programul National de pregătire a infirmierelor - OAMGMAMR 2012
J
Tehnica ingrijirii bolnavului— Lucretia Titirca
■S
Ordinul nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
J
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare - Anexele 3 si 4
Ordinul nr. 961/ 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
J
dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare publice si private - Anexele 3 si 4
Ordinul nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile
S
medicale
Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientilor, cu modificările si completările
•S
ulterioare
Tematică
Drepturile pacientului
Comunicarea - brancardier - pacient;
- brancardier - echipa de îngrijire;
- brancardier - apartinatori
Noțiuni de asepsie si antisepsie
Circuitele funcționale intr-un spital
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S
Norme generale privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale
S
Norme generale privind gestionarea deșeurilor menajere si a celor rezultate din
activitatile medicale
S
Transportul lenjeriei
S
Transportul alimentelor
S
Transportul pacientului
S
Patul si anexele patului
S
Pozițiile pacientului
J
Mobilizarea pacientului
S
Metode de imobilizare
S
Prevenirea escarelor
S
Captarea produselor fiziologice si patologice

Referent de specialitate gradul III-Achizitii
Bibliografie
S
Legea nr. 9 8 / 2 0 1 6 privind achizițiile publice
S
Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
S
Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de
lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor
S
O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare
S
O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact
asupra domeniului achizițiilor publice

Tematică
S
Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice
S
Semnificațiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind
achizițiile publice
J
Autoritari contractante
S
Domeniu de aplicare. Excepții Modul de calcul al valorii estimate a achiziției. Alegerea
modalității de atribuire.
S
Consultarea pieței
S
Reguli de elaborare a documentației de atribuire
S
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
S
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publicălnstrumente
și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
S
Reguli de evitare a conflictului de interese
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Reguli aplicabile comunicărilor
Achiziția directa
Etapele procesului de achiziție publică
Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Criterii de calificare și selecție
Criterii de atribuire
Garanția de participare si garanția de buna execuție
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acorduri lor-cadru
Finalizarea procedurii de atribuire
Informarea candidaților/ofertanților
Reguli de publicitate și transparență
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire
Anunțul de participare
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
Contravenții și sancțiuni
Remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
Termenul de contestare și efectele contestației
Suspendarea procedurii de atribuire

Bibliografie referent specialitate gradul III -Serviciul de Management a! Calității
Serviciilor Medicale
•S
Legea nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate cu
modificările și completările ulterioare
S
Legea 95/2006 legea sănătății cu modificările și completările ulterioare
J
Ordinul MS nr. 1.312 din 22 iulie 2020 privind organizarea și funcționarea structurii de
management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor
de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de
sănătate și siguranței pacientului cu modificările și completările ulterioare
J
Ordinul MS nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea standardelor, procedurii și
metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor cu modificările și completările ulterioare
J
Ordinul ANMCS 8/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către
autoritatea națională de management al calității în sănătate în cadrul celui de al II-lea ciclu de
acreditare a spitalelor cu modificările și completările ulterioare
J
Ordinul ANMCS nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea condițiilor și a
metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu modificările și
completările ulterioare
J
Ordinul ANMCS nr. 10 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare
a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare cu modificările și
completările ulterioare
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S
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
personal și privind libera circulație a acestor date
(Regulamentul General privind Protecția Datelor ulterioare

European și al Consiliului din 27 aprilie
privește prelucrarea datelor cu caracter
și de abrogare a Directivei 95/46/CE
RGPD) cu modificările și completările

Bibliografie Economist gradul II și Economist Specialist IA- Serviciul RUNOS
S
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicată* actualizată ;
S
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările
ulterioare - Titlul VII, X I I , XIII, XIV;
V
Ordinul nr.1.369 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara
S
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind
timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu
modificările și completările ulterioare;
’V
Legea -Cadru nr. 153 / 28. 06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
V
HGR nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru
condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordre a acestuia, pentru
familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență sociala";
J
Ordonanța de Urgență nr. 158 / 2005 (actualizată) privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate;
V
Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile
sanitare publice din sectorul sanitar ;
S
HGR nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superiore a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
S
Ordinul nr. 1.224/2010 privind aprobare normativelor de personal pentru asistenta
medicală spitaliceasca, precum
și pentru modificarea și completarea
O.M.S.
nr.
1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
J
Ordinul nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor
profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale;
V
Legea nr. 1 27 /201 9 privind sistemul public de pensii;
V
Ordonanța nr. 18 /29. 08.2009 privind organizarea și finanțarea rezidențialului, cu
modificările și completările
ul terioare;
V
Hotărârea nr. 905/20 1 7 privind registrul general de evidență al salariaților, cu
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modificările și completările
ulterioare;

Bibliografie Muncitor Necalificat Serviciul Administrativ
S
Legea 53/2003 Actualizata Codul Muncii;
■S
Legea 319/2006 Actualizata si Modificata a Securității si Sanatatii in Munca;
S
Legea 307/2006 privind Apararea împotriva incendiilor;
S
Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contrctual din autoritatile si
instituțiile publice.

Biblografie Tehnician sanitar principal
S
Electronica medical, conf.dr.ing.Rodica Strungaru, ed. Didactica și Pedagocică, București
1982;
S
Instrumentație Biomedicală, Călin Corciovă, Radu Ciorap, Ed.griore T.Popa, lași, 2014;
S
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;
S
Ord.308/2015 privind controlul prin verificare periodic a dispozitivelor medicale puse în
funcțiune și aflate în utilizare;
S
Ord.1008/201 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din
legea 95/2006, referitoare la activitatea în domeniul dispozitivelor medicale;
S
HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasisficare și duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe;
S
Legea 319/2006 ail5, 22-25,30,31;
S
Legea 481/2004, republicată, art.20

Bibliografie Electrician Serviciul Tehnic
•S
Electroenergetica - Manual pentru electricieni - editura AREL - București 2009
dr.ing.dipl.Fita Nicolae Daniel, dr.ing.dipl.Diodiu Lucian;
S
„Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor” indicativ 17/201 1;
S
Cunoștințe de electrotehnică, măsurări electrice și mașini electrice (se pot studia
manualele și cărți le din literatura tehnică de specialitate);
J
Agenda electricianului, Editura tehnica, Autor ing.E.Pietrareanu;
J
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
S
Legea nr.307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
S
Hotararea m\l 1461/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;
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Bibliografie Instalator Servicul Tehnic
S
Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si complectarile
ulterioare (capito;ul - spiyale)
J
Instalații tehnico-sanitare si de gaze - autori Ștefan vintila, Horia Busuioc;
J
îndrumător pentru lucrările de instalații sanitare interioare, autor I Dumitrescu;
J
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
S
Legea nr.307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
•S
Hotararea nr. 11461/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

Inginer specialist gradul IA-ATI
J
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și
completările ulterioare.
J
O.U.G nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
•S
Ordin m\l .522/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
J
Ordinul Ministrului Sănătății publice nr.308/2015 privind controlul prin verificare
periodic a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.

Inginer IT
Tematică
S
Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare
defecte
■S
Instalare și utilizare avansată - Microsoft Office
Sisteme de operare Windows și Windows Server - instalareși configurare
S
Instalarea și configurarea echipamentelor periferice.
J
Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet, intranet, rețele virtuale private
J
Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație (mail, World Wide Web,
transfer de fișiere, etc.)
J
întreținere pagini web, cunoștințe de lucru cu console CSM.
Bibliografie
Rețele de comunicații între calculatoare - Ion Bănie
Microsoft Windows 7 în imagini - Mark Edward Soper, Editura Teora
Rețele de calculatoare - Radu Lucian Lupșa, Casa Cărții de Știință, 2008
Microsoft Office - Steve Johnson, EdituraTeora
Microsoft Office pentru Windows, Ghidvizual rapid - Steve Schwartz, EdituraNiculescu
Rețele de calculatoare Ed. A 4-a -Andrew S. Tannenbaum, EdituraByblos
Internet. Utilizarearețelei de Internet - EmanuelaCerchez
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Documentații de sisteme de operare (instalare, configurare, administrare, utilizare)
Calculatoare personale
Cârstea M., Diamandi L, Calculatorulpeîntelesultuturor, Editura Agni, București, 1995

Asistent medical /Tehnician în specialitatea
Bibliografie
S
Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan - Microbiologic si parazitologie medicala, Editura
Uranus, București 1994;
•S
Lotreanu Victor - Analize medicale, Editura CNI, București 2000;
J
Mihele Denisa-Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, București 2000;
J
Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala București 2001 ;
•S
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei si al aistentului
medical din Romania/2009;
S
Ordonanța de Urgență Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea
și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România;
S
Ordinul M.S. nr.91 6/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și
control al infecțiilor nozocomiale in unitățile sanitare;

Kinetoterapeut/Fiziokinetoterapeut
Bibliografie
J
Sbenghe T.: "Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare", Ed. Medicală,
București, 1987 J
Sbenghe T.: "Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor", Ed.
Medicală, București, 1981—
J
Popa D.; Popa, V.: "Terapia ocupațională pentru bolnavi cu deficiențe fizice", Ed.
Universității din Oradea, 1999
S
Kiss J.: "Fizio- kinetoterapia și recuperarea medicală în afecțiunile aparatului locomotor",
Ed. Medicală, București, 2007
J
Drăgan C-tin Florin; Pădure, Liliana: "Metodologie și tehnici de kinetoterapie", Ed.
Național, București, 2014
J
Moțet Dumitru: "Enciclopedia de kinetoterapie", Ed. SemnE, București, 2010

Consilier Juridic Gr.II
Bibliografie
S

LEGEA NR.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (modificată si actualizată),
LEGEA NR.46/2003 privind drepturile pacientului (actualizat)
V
Ordinul NR. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare.
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J
S
•J
J

LEGEA NR. 53/2003 Codul Muncii,
LEGEA NR.544/2001 privind liberul acces la informațiile publice,
CODUL CIVIL, cu modificările și completările ulterioare.
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ, cu modificările și completările ulterioare.
CODUL PENAL în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.
•S
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ, cu modificările și completările ulterioare
J
LEGEA NR. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările și completările ulterioare.
V
Statutul profesiei de consilier juridic.
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
V
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acorduhii-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile public
J
Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor

Registrator Medical
Bibliografie
LEGEA NR 95 DIN 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Data intrării în vigoare:
28 august 2015
J
Titlul VII - Spitale
Titlul VIII - Cap. II - Secțiunea a- 1- a - persoane asigurate
- dovada calitatii de asigurat;
Secțiunea a- 2- a - drepturile si obligațiile asigurărilor.
•S
ORDIN nr. 474 din 20 martie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii
publice si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind
înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de
spitalizare continua si spitalizare de zi
J
Ordinul 1782 din 2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor
J
Ordinul nr. 868/31.05.2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere
pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a
Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru
investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Instructor Ergoterapie
Bibliografie
J
Terapie ocupațională pentru persoane cu deficiențe, Dorn Vlad Popovici, Ed. Muntenia,
Constanța;
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•S
Linii directoare pentru îmbunătățirea îngrijirilor de sănătate mintală în România - Curs
structurat pentru terapie ocupațională, Heinz Katschnig, Mugur Ciumăgeanu, Dan Ghenea și
Raluca Sfetcu, Ed. Qual Media, Cluj Napoca, 2009;
S
Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului;
S
Legea sănătății mintale și protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002;
S
Ordinul M.S. Nr.375/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de
Sănătate Mintală.

Inginer Biotehnolog debutant, specializare inginerie
Bibliografie
S
Genetică medicală, 2011, Mircea Covic, Dragos Stefanescu, Ionel Sandovici, Editura
Polirom, ISBN 978-973-46-1960-3
S
Molecular Cell Biology, 2016, Harvey Lodish, Amold Berk, Chris A. Kaiser, Angelika
Amon, Hidde Ploegh, Anthony Bretscher, Monty Krieger, Kelsey C. Martin, W.H.Freeman &
Co Ltd, New York, United States
S
Genetics and Molecular Biology, 1993, second edition Robert Schleif, The Johns
Hopkins University Press, ISBN 0-8018-4673-0
S
Biologia celulară a cancerului, 2010, Corneliu Dorin Clinici, Editura Medicală, ISBN
6422573001484
Imunologie Fundamentală, 1999, Virgil Păunescu, Jean-Claude Homberg, Editura
Orizonturi Universitare, ISBN 973-9400-25-6
S
Cell Biology, Third Edition, 2005, Julio Celis Nigel Carter Kai Simons J. Small Tony
Hunter David Shotton, Academic Press - Elsevier, ISBN 9780121647308

Inginer electronic biomedicală
Bibliografie
S
GeorgetaScipcaru, Covic M, Ungureanu G. Electrocardiografie. EDPBucurești, 1993.
S
Gligor TD, Barto O, Policec A, Goian V.Aparateelectronicemedicale. Editura Dacia,
CIuj-Napoca, 1988.
S
Rusu I. Metodenumerice in electronica - aplicații in limbaj C. Ed. Tehnica, 1997.
S
Popa
R.
Electronica
medicală.Editura
Matrix
Rom,
București,
2006;
ISBN 10: 973-755-083-8, ISBN 13: 978-973-755-083-5
J
Neamțu MB. Electronica medicală. ULBS.
S
Khandpur RS. Biomedical instrumentation Technology and Applications, 2nd ed.,
McGraw-Hill, 2004; ISBN: 978-0-07-177746-9.
S
KutzM. Biomedical Engineering & Design Handbook, 2nd ed., voi. 1-2, The McGrawHill Companies, 2009; ISBN: 978-0-07-170472-4.
S
Webster JG. Medical Instrumentation, Application and Design, 4th Ed., John Wiley &
Sons, 2010; ISBN-13: 978-0471-67600-3.
S
Negoescu R.Instrumentațiaelectronicăbiomedicală - Inițiere. Ed. Tehnică, 1 985.
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S
Negoescu R. Inițiereîn
EdituraTehnică, 1985.

electronica

medicală.

Biolectricitate.

Manager
Asist.Univ.Dr.Pătrascu Râul

TIMIȘOARA
unltsto aflată In
PROCES DE ACREDITARE

Măsurăribiofizice.

