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pentru postul de  asistent medical  medicina generala  

 

1.Ordinul MS nr.1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
Tematica:  
- Departamentul de supraveghere în sănătate publică - structură compartimente; 
- Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul direcţiilor de 
sănătate publică judeţene - atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională; 
 - Atribuţii specifice personalului în domeniul supravegherii în sănătatea publică (colective de activitate 
specifica); 
- Managementul  produselor  antiepidemice. 
 
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată 
prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, actualizata  2021;  
Tematica: 

- Dispozitii generale 
- Nedemnităţi şi incompatibilităţi 
- Autorizarea exercitării profesiei 
- Răspunderea disciplinară. 

 
3.Ordinul MS/CNAS nr.377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017/2018, cu modificari si completari ulterioare, actualizat 
2021; TEMATICA: 
-Programele naționale de sănătate publică derulate de către Ministerul Sănătății. 
-Monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică.  
-Programul național de vaccinare 
-Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare 
-Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA 
-Programul național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei 
-Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 
microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor. 
 
4. Ordinul MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea  Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și 
dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție 
de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul 
eficienței acestuia.  
TEMATICA: - Notiuni generale si definitii; 
                       - Curăţarea 
                       - Dezinfecţia 
                       - Sterilizarea 
                       - Evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie; 
                      - Proceduri recomandate  pentru  dezinfectia  mainilor in functie de nivelul de risc; 
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5. Ordinul ministrului sănătăţii 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; 
TEMATICA: 

- Clasificări 
- Ambalarea deşeurilor medicale 
- Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
- Transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale 
- Instruirea şi formarea personalului 

6. Ordonanţa de Guvern nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor. 
    TEMATICA – Obligatiile medicilor de familie;  
 
7. H.G. Nr.589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru 
supravegherea bolilor transmisibile si Ordinul MS Nr.1466/2008 pentru aprobarea circuitului 
informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile; 
TEMATICA:  
- FISA UNICA de BOALA TRANSMISIBILA   
- Clasificarea bolilor transmisibile in functie de ritmicitatea de raportare (imediat, in 24 de ore, 
saptamanal si lunar); 
 
8. Ordinul MS nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor 
medicale şi de medicină dentară (actualizat până la data de  2021).  
TEMATICA - structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară; 

- Sterilizarea 
- Lantul de frig 
- Norme igienico-sanitare obligatorii 

 
9. Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat 2021;  
Tematica: 
- Capitolul I - Norme de igienă referitoare la zonele de locuit 
- Capitolul V-  Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide 
- Capitolul VII - Norme privind produsele biocide și produsele de protecția plantelor utilizate de către 
populație 
 
10.Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele 
de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc 
pentru starea de sănătate a populației cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat 2021; 
Tematica: 

- Capitolul I - Dispoziții generale 
- Capitolul III - Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare 
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