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ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – SPECIALIZAREA MEDICINA GENERALA 

 

TEMATICA  INTERVIU 
 
 
 
 

1.Condiţii de calitate a apei potabile ( conditii organoleptice, fizice, chimice, bacteriologice si 
biologice) 
2. Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi 
desfacerea alimentelor; cerinte igienico-sanitare privind unitatile de alimentatie colectiva ( 
blocul alimentar din spitale, colectivitati de copii ) 
3.Transmiterea microorganismelor patogene prin alimente. 
4. Norme de igienă a procesului instructiv –educativ în unităţile de preşcolari şi şcolari şi 
scopul respectării lor. 
5. Aprovizionarea cu apă a unităţilor pentru ocrotirea, educarea copiilor şi tinerilor. 
6. Spaţiile necesare pentru asistenţa medicală în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi 
instruirea  copiilor şi tinerilor.  
7.Condiţii pentru servirea meselor  în sălile de grupă din creşe, grădiniţe. 
8. Atribuţii specifice serviciilor de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective - 
Triajul epidemiologic; 
9. Atribuţii specifice serviciilor de examinare a stării de sănătate a elevilor- evaluarea stării 
de sănătate prin examen medical de bilanţ  şi monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice. 
10. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Examenul medical la angajarea în muncă, 
examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea 
muncii; 
11. Ancheta epidemiologica  
12. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. 
13.  Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 
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Legislatie 
1. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 
unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28 august 2020 
2.Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, 
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 268/11.06.1999, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei                
nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 880 din  6 decembrie 2002 cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 458 din  8 iulie 2002  privind calitatea apei potabile, republicată, Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.875 din 12 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Hotararea de Guvern nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
10. Ordinul  ministrului sanatatii  nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a 
preșcolarilor, elevilor din unitățile de ın̂vățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de ın̂vățământ 
superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, 
publicat în Monitorul Oficial, partea I nr. 826 din 30 august 2021. 
11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226 din 3 decembrie 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, publicat în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012; 
12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,  publicat în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Ordinul ministrului sănătății nr.961/19 august 2016 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, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
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