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SUBIECTE ORIENTATIVE

Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Slatina aprobat prin Decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina
nr.26772/16.09.2021
1. Enumerați 3 principii generale care guvernează conduita profesională a personalului din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, conform prevederilor Codului de conduită
etică și profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina
aprobat prin Decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.
26772/16.09.2021.
Răspuns: Lit.B – Principii generale din Cod
2. Prezentați la alegere o normă generală de conduită profesională a personalului din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina reglementată de Codul de conduită etică și
profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat
prin Decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 26772/16.09.2021.
Răspuns: Art.6-22 din Cod
3. Descrieți norma de conduită referitoare la interdicția privind acceptarea cadourilor,
serviciilor și avantajelor,conform prevederilor Codului de conduită etică și profesională al
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Decizia
managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 26772/16.09.2021.
Răspuns: art.17 din Cod
4. Descrieți principiul general privind profesionalismul,conform prevederilor Codului de
conduită etică și profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Slatina aprobat prin Decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.
26772/16.09.2021.
Răspuns: lit.B – Principii generale din Cod
5. Descrieți principiul general privind responsabilitatea și răspunderea,conform prevederilor
Codului de conduită etică și profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Slatina aprobat prin Decizia managerului Spitalului Județean de Urgență
Slatina nr. 26772/16.09.2021.
Răspuns: lit.B – Principii generale din Cod

SUBIECTE ORIENTATIVE
Hotărârea OAMGMAMR nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
1. Ce este Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului
medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, aprobat prin
Hotărârea OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.1
2. Prezentați 2 aspecte vizate de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, aprobat prin Hotărârea
OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.2
3. Prezentați 2 principii fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical
generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României,
conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România aprobat prin Hotărârea OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.3
4. Prezentați
2 aspecte care ilustrează responsabilitatea personală, integritatea și
independența profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților
medicali, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al
moaşei şi al asistentului medical din România aprobat prin Hotărârea OAMGMAMR
nr.2/2009.
Răspuns: Art.4-11
5. Prezentați faptele care constituie încălcări ale regulilor etice în raporturile profesionale cu
alți profesioniști din domeniul sanitar, conform Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România aprobat
prin Hotărârea OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.13
6. Prezentați 2 aspecte care ilustrează obligaţia acordării îngrijirilor medicale, conform
Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România aprobat prin Hotărârea OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.21-28
7. Enumerați drepturile pacientului, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului
medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România aprobat prin Hotărârea
OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.29
8. Prezentați 2 situații în care consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al
acestuia este obligatoriu, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical
generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România aprobat prin Hotărârea
OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.31
9. Prezentați situațiile în care consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al
acestuia nu este obligatoriu, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului
medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România aprobat prin Hotărârea
OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.32
10. Prezentați obiectul secretului profesional, conform Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România aprobat
prin Hotărârea OAMGMAMR nr.2/2009.
Răspuns: Art.34

SUBIECTE ORIENTATIVE
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare

1. Ce se înțelege prin ”pacient”, și respectiv, ”intervenție medicală” în sensul Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare?
Răspuns: Art.1 lit.a)
2. Ce se înțelege prin ”discriminare” în sensul Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003, cu modificările și completările ulterioare?
Răspuns: Art.1 lit.b)
3. Ce se înțelege prin ”îngrijiri de sănătate” în sensul Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003, cu modificările și completările ulterioare?
Răspuns: Art.1 lit.c)
4. Ce se înțelege prin ”intervenție medicală” în sensul Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003, cu modificările și completările ulterioare?
Răspuns: Art.1 lit.d)
5. Prezentați 2 aspecte care ilustrează dreptul pacientului la informația medicală,
conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și
completările ulterioare.
Răspuns: Art.4-12
6. Prezentați 2 aspecte referitoare la consimțământul pacientului privind intervenția
medicală, conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu
modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.13-20
7. Prezentați 2 aspecte referitoare la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor
şi viaţa privată a pacientului, conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.21-25
8. Prezentați 2 aspecte referitoare la drepturile pacientului în domeniul reproducerii,
conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și
completările ulterioare.
Răspuns: Art.26-28
9. Prezentați 2 aspecte referitoare la drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri
medicale, conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu
modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.29-36

SUBIECTE ORIENTATIVE
Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

1. Prezentați 3 atribuții ale asistentei medicale responsabile de salon, conform prevederilor Ordinului
Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare
a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 1, pct.13
2. Care este scopul activității de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în
sistemul sanitar la produse biologice, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății
nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 3
3. Prezentați manevrele de îngrijire de urgență pe care le aplică persoana expusă accidental, conform
prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 3 pct.I lit.a) pct.1
4. Prezentați obligațiile persoanei expuse accidental privind vaccinarea postexpunere, conform
prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 3 pct.I lit.a) pct.3
5. Prezentați 2 măsuri standard obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei
medicale, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare.
Răspuns: Anexa 4 măsuri standard pct.1-5
6. Detaliați cum se realizează transmiterea prin contact și prezentați măsurile suplimentare de
precauţie care vizează această cale de transmitere, conform prevederilor Ordinului Ministrului
Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 4 căi de transmitere pct.1, măsuri suplimentare pct.1
7. Detaliați cum se realizează transmiterea prin picături și prezentați măsurile suplimentare de
precauţie care vizează această cale de transmitere, conform prevederilor Ordinului Ministrului
Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 4 căi de transmitere pct.2, măsuri suplimentare pct.2
8. Detaliați cum se realizează transmiterea aeriană și prezentați măsurile suplimentare de precauţie
care vizează această cale de transmitere, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății
nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
Răspuns: Anexa 4 căi de transmitere pct.3, măsuri suplimentare pct.3

SUBIECTE ORIENTATIVE
Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

1. Prezentați obligațiile producătorilor de deșeuri medicale, conform prevederilor Normei tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului
Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 Art.3
2. Definiți colectarea deșeurilor medicale, conform prevederilor Normei tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății
nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.7 lit.c)
3. Definiți colectarea separată a deșeurilor medicale, conform prevederilor Normei tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății
nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.7 lit.d)
4. Prezentați la alegere o categorie de deșeuri rezultate din activități medicale și indicați codul
acesteia, conform prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Art.8 anexa 1
5. Prezentați cum se realizează colectarea deșeurilor rezultate din activităţi medicale la locul
producerii, conform Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.12
6. Prezentați codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale, conform
prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.14
7. Descrieți tipul de ambalaj folosit pentru colectarea deșeurilor infecţioase de laborator, conform
prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 Art.20
8. Cum se realizează transportul deşeurilor medicale periculoase în incinta unităţii în care au fost
produse, conform prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.36

9. Enumerați metodele folosite pentru eliminarea deşeurilor medicale rezultate din activităţi
medicale, conform prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.45 alin.(1)
10. Ce trebuie să cunoască personalul implicat în sistemul de gestionare a deşeurilor medicale
periculoase, conform prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.56
11. Prezentați atribuțiile asistentei din unitățile sanitare în domeniul gestionării deșeurilor medicale,
conform prevederilor Normei tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi
medicale aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 1 art.64
12. Enumerați etapele Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății
nr.1226/2012.
Răspuns: Anexa 2 pct.3 subpct.3.4

SUBIECTE ORIENTATIVE

Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 aprobate prin Ordinul
Ministrului Sănătății nr.1410/2016

1. Enumerați 5 informații care sunt furnizate pacienților de către unităţile sanitare, atât din
sectorul public, cât şi din cel privat, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale
şi în care sunt efectuate intervenţii medicale, conform prevederilor Normelor de aplicare
a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății
nr.1410/2016.
Răspuns: Art.1 din Norme
2. Prezentați 5 obligații ale unităţilor sanitare, atât din sectorul public, cât şi din cel privat,
care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii
medicale, conform prevederilor Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003 aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1410/2016.
Răspuns: Art.2-16 din Norme

SUBIECTE ORIENTATIVE
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 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
1. Definiți ”curățare” și ”dezinfecție”, conform prevederilor Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private aprobate prin Ordinul Ministrului
Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.1 lit.a) și c) din Normele tehnice
2. Definiți ”dezinfecție” și ”sterilizare”, conform prevederilor Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private aprobate prin Ordinul Ministrului
Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.1 lit.c) și l ) din Normele tehnice
3. Prezentați 3 reguli esențiale care se respectă cu privire la utilizarea produselor folosite în activitatea
de curăţare, conform prevederilor Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare publice şi private aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu
modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.5
4. Enumerați 3 condiții pe care trebuie să le îndeplinească spațiul de depozitare a produselor şi a
ustensilelor necesare efectuării curăţeniei aflate în stoc, organizat în cadrul unității sanitare, conform
prevederilor Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
Răspuns: Art.6 alin.(1)
5. Precizați care este destinația încăperilor speciale care trebuie să existe în fiecare secție sau
compartiment, cu privire la activitatea de curățare/dezinfecție, conform prevederilor Normelor
tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private aprobate
prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.6 alin.(2)
6. Detaliați cum se realizează întreținerea, curățarea și dezinfecția ustensilelor folosite pentru
efectuarea curăţeniei, conform prevederilor Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății
nr.1761/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.7
7. Enumerați 3 modalități prin care se efectuează dezinfecția, conform prevederilor Normelor tehnice
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private aprobate prin
Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns: Art.8 alin.(2)
8. Enumerați procedurile pentru igiena mâinilor, conform Anexei nr.3 la Ordinul Ministrului Sănătății
nr.1761/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Răspuns: Anexa nr.3 art.3
9. Prezentați procedura aplicată și indicațiile pentru dezinfecţia mâinilor recomandate în cazul nivelului
minim de risc, conform Anexei nr.3 la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
Răspuns: Anexa nr.3 art.5 alin(1)
10. Prezentați procedura aplicată și indicațiile pentru dezinfecţia mâinilor recomandate în cazul nivelului
intermediar de risc, conform Anexei nr.3 la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu modificările
și completările ulterioare.
Răspuns: Anexa nr.3 art.5 alin(2)
11. Prezentați procedura aplicată și indicațiile pentru dezinfecţia mâinilor recomandate în cazul nivelului
înalt de risc, conform Anexei nr.3 la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
Răspuns: Anexa nr.3 art.5 alin(3)

