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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare în funcţia de 
asistent medical la Cabinetul medical (cu staționar) 

 
Funcţia pentru care se organizează examen de promovare este asistent medical la 

Cabinetul medical (cu staționar) din U.M. 01225 Piteşti.  
I. Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 

     Examenul de promovare în funcţia de asistent medical la Cabinetul medical (cu staționar) 
se organizează la sediul unităţii militare nr. 01225 Piteşti, strada Trivale nr.16, în data de 
26.01.2022, la ora 10.00 în sala Briefing, etaj II, Pavilion Comandament. 

II. Modalitatea de desfăşurare a examenului: 
            Subofițerul care îndeplineşte condiţiile de promovare depune cererea de participare la 
examen la sediul U.M. 01225 Piteşti, strada Trivale nr.16, până la data de 15.01.2022 ora 15.30; 
persoana de contact: secretar P.c.c. DUMITRU IONICA-VIOLETA administrator financiar gr. II/ 
Personal, telefon STAR 5045/170.  

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, în data de 26.01.2022 
ora 10.00, în cadrul căreia se redactează o lucrare pe subiecte alese dintre cele stabilite de comisia 
de examinare în baza bibliografiei şi a tematicii de examen. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează până la data de 26.01.2022 ora 15.30 la sediul U.M. 
01225 Piteşti, strada Trivale nr.16 şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01225 
Piteşti, în data de 27.01.2022, până la ora 15.30; persoana de contact: secretar P.c.c. DUMITRU 
IONICA-VIOLETA administrator financiar gr. II/Personal, telefon STAR 5045/170. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul 
sediul U.M. 01225 Piteşti, strada Trivale nr. 16, Piteşti  şi pe pagina de internet a instituţiei, în data 
de 28.01.2022. 

III. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA EXAMENULUI DE PROMOVARE:                                                                 
         TEMATICA:    

ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ȘI A OMULUI SĂNĂTOS 
1. Administrarea medicamentelor. 
2. Sonde,spălături,clisme. 
URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE  
1. Insuficiența respiratorie acută:cauze ,simptomatologie,conduită de urgență. 
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC ACUTĂ) simptome, măsuri de 

urgență. 
3. Edemul pulmonar acut(E.P.A.): 
        - Factori etiologici principali,manifestări clinice, conduită de urgență. 
        - Tratamentul E.P.A. În funcție de etiologie: cardiogen cu T.A. cu normală sau ușor 

crescută.       
        - Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen). 
4.Infartul miocardic acut(I.M.A.);semne clinice,conduită de urgență, în unitățile spitalicești; 
5.  Angorul pectoral:cauze,sintome,atitudinede urgență, tratament de durată. 
6.  Colică biliară:cauze, simptomatologie,conduită de urgență. 
7.  Hmoragiile digestive superioare (H.D.S.) 
       -evaluarea cantitătii de sțnge pierdut,simpotomatolgie, conduită de urgență. 
 8. Insuficiență renală acută: 
     -cauze,simptologie, condută de urgență, conduită în spital,hemodializă(rinichiul artificial). 
         -dializa peritonală,trecerea treptată la un regim dietetic.        
        9.  Colica renală nefritică: cauze,simptomatogie,conduită de urgență,condiută în spital. 
       10.  Retenția acută de urină: cauze-obstacole mecanice,simptomatologie, de urgență. 
       11.  Stările comatoase: etiologie comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferențial, 

măsurile de urgență. 
        12.   Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.) 
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              -Cauze, simptomatolgie, ischemică celebrală, hemoragia celebrală, hemoragia 
subarahnoidiană. 

             -Conduita de urgență, conduita în spital. 
         13.  Șocul anafilactic:tablou clinic, conduita de urgență. 
         14.  Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arși. 
         15.  Înecul (submersia), înecul propriu-zis prin aspirație de lichid(înecatul albastru). 
                      -Înecatul fără aspirațtie de lichid(hidrocutare=înecatul alb). 
                      - Înecatul prin traumatisme,primul ajutor la înecați. 
  BOLI INFECȚIOASE ȘI EPIDEMIOLGIE 
                1.Scalatina-etiologia, simptomatogie, tratament igeno-dietetic, pofilaxie. 

2.Rujeola- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
3.Rubeola- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
4.Varicela- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
5.Tusea convulsivă- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
6.Parotidita epidemice- etiologia, simptomatogie, pofilaxie. 
7.Gripa- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
8.Difteria- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
9.Tuberculoza- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 

                10.Hepatitele. 
                11.SIDA- etiologie, simptomatogie, pofilaxie. 
REAUMATISMELE PĂRȚILOR MOI ȘI ALE OASELOR  
             1.Contuzia. 
             2.Entorsele. 
             3.Luxațiile. 
             4.Fracturile. 
 RESUCITARE 
              1.CPR-Resucitarea cardiopulmonară. 
              2.ACLS- Resucitarea Cardiacă Avansată. 
              4.Tehnici medicale de urgență. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 (1)C.Marcean,V.Mihăilescu:Puricultură și pediatrie, Ed. Medicală Bucureîti- Ediția a 11-a 
2013. 
 (2)F.Chiru,Gchiru,L.Morariu:Îngrijirea omului bolnav și a omolui sănătos ,Ed.Cison, 2001. 
 (3)Lucreția Tritică:Urgențe medico-chirugicale-Sinteze-Editura medicală,București, 2006. 
 (4)C.Bocărnea:Boli infecțioase și epdemiologicale:Ed.Medicală, 2007. 
  (5)S.Daschievici,M. Mihăilescu: Chirugie- Ed. Medicală, 2007. 
  (6)Colneliu Bborundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All-Ediția a 1v-a rev. 2009. 
  (7)Shirley A. Jones:CPR și PALS:Ghid clinic de buzunar-Editura CALILISTO 2016. 
  (8)Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în monitorulOficial al                                            
României,parteai,nr. 51 din 29 ianuarie 2003,cu modificările și completările ulterioare. 
  (11)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exrcitarea profesi de 
asistent medical generalist, a profesi de moașă și a profesi de asistent medical,precum și organizarea 
și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și AsistențilorMedicali 
dinRomânia,publicată în Monitorul Oficial al României,partea I,nr.785 din 24.11.208,aprobată prin 
Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
  (12)Codul de etică și dentologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului 
medical din România,adoptat prin Hotărîrea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților 
Medicali Generaliști,Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/9 iunie2009, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I,nr.560 din 12 august 2009, cu modificările și completările 
ulterioare. 
     (13)Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor 
thnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activităti  medicale și a Metologiei de culegere a 
datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I,nr.855din 18 decembrie 2012. 
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      (14) Ordinul Ministrului Sănătății nr.1142/03 decembrie 2012 privind aprobarea 
procedurilor de practică pentru asistent medical generaliști, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I,nr.669 bis din 31 octombrie 2013,Capitolele 11.1,11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 
14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5, 22.6, 23.1(litera b,c,d,e) 
23,2,23.3,23.6,24. 
       (16) Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/30.09. 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenirea și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare. 
        (17) Ordinul Ministrului Sănătății nr.1410/12.12. 2016 privind aplicarea Normelor de 
aplicare a Legii drepturiilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 
1009/15 decembrie 2016. 
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