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                      TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA  
pentru ocuparea postului vacant de ASISTENT MEDICAL PL 
specialitatea RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 
  

1.  Radiografia toracelui ansamblu. 
2.  Radiografia sternului. 
3.  Radiografia claviculei. 
4.  Radiografia articulatiei scapulo-humerale. 
5.  Radiografia humerusului. 
6.  Radiografia articulatiei cotului. 
7.  Radiografia oaselor antebratului. 
8.  Radiografia articulatiei pumnului. 
9.  Radiografia mainii. 
10.  Examen radiologic al bazinului.  
11.  Radiografia articulatiei coxo-femurale. 
12.  Radiografia femurului. 
13.  Radiografia articulatiei genunchiului. 
14.  Radiografia oaselor gambei. 
15.  Radiografia articulatiei tibio-tarsiene. 
16.  Radiografia piciorului. 
17.  Radiografia pulmonara. 
18.  Examenul radiologic al coloanei vertebrale. 
19.  Examenul radiologic al craniului. 
20.  Drepturile pacientului. 
21. Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de   

  diagnostic si radiologie interventionala- Optimizarea  pentru  
  expunerile medicale in radiologie (generalitati). 

  22.  Norme fundamentale de securitate radiologica- Obligatiile 
         persoanelor expuse profesional. 
  23.  Prevederile legale în vigoare privind exercitarea profesiei   
         de asistent medical. 
  24.  Etică şi deontologie profesională. 
  25.  Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor  
        asociate asistenței medicale în unitățile sanitare. 



   26.  Normele de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare în unităţile  
          sanitare. 
   27.  Normele de gestionare a deşeurilor medicale în unităţile  
         sanitare. 
        
                                         BIBLIOGRAFIA: 

 
1. Manualul de tehnica radiologica-Mihail Lungeanu, Editura Medicala, 

Bucuresti, 1984 
2. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului actualizata 
3. Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01), 

aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 14 din 24 ianuarie 2000 si 
publicate în Monitorul Oficial al României nr. 404 bis din 29 august 
2000.   

4. Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de 
diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate prin 
Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003  si publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003 

 5. O.U.G.nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical 
    Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R., www.oamr.ro – legislaţie   
    naţională 
6. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical 
    Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R., www.oamr.ro – legislaţie   
    naţională 
7. Ordinul M.S.nr.1101/2016, privind  aprobarea Normelor de   
    supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenței  
    medicale în unităţile sanitare 
8.  Ordinul M.S.nr.961/2016, privind aprobarea Normelor tehnice  
    privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare  
    publice și private 
9. Ordinul M.S.nr.1226/2012, privind aprobarea Normelor privind  
    gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale în unităţile  
    sanitare. 
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