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1. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-
19) 

TEMATICA: 
Circuitul informational de la teritorial - nivel periferic si pana la nivel central de INSP; 
 

2. ORDINUL MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional 
utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 

TEMATICA: 
Circuitul informational al cazului suspect/confirmat de COVID-19. 
 

3.  Ordonanţa de Guvern nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a 

efectuării vaccinărilor. 
    TEMATICA – Obligatiile medicilor de familie;  
 

4. ORDINUL MS NR. 1234 DIN 3 AUGUST 2011 privind instituirea metodologiei de 
raportare on-line în Registrul unic de vaccinări –RENV; 

TEMATICA: Registrul unic de vaccinări –RENV; 
 
5. H.G. Nr. 657/2022 privind aprobarea  continutului si a metodologiei de colectare si de 
raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile in Registrul unic de boli 
transmisibile RUBT; 
TEMATICA:  
- FISA UNICA de BOALA TRANSMISIBILA   
- Registrul unic de boli transmisibile RUBT ; Clasificarea bolilor transmisibile in functie de 
ritmicitatea de raportare (imediat, in 24 de ore, saptamanal si lunar); 
 

6.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); 
 
 
7.Ordinul MS/CNAS nr.964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate publică, modificat si completat cu Ordinul MS nr. 
1392/2022;  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188108
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188108


 
 
TEMATICA: 
-Programul național de vaccinare 
-Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare, inclusiv 
Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a 
rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor. 
-Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA 
-Programul național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei 
 
IT 

1. Retele de calculatoare : topologii, medi de transmisie si protocoale 
2. Elemente hardware de retea ( switch, router, acces point) 
3.  Instalare si confirgurare statii de lucru Windows 
4. Securitate informatica, programe antivirus 
5. Instalarea si operarea pachetului MS OFFICE 
6. Utilizare si configurare posta electronic 
7. Utilizarea Certificatelor digitale 
8. GDPR 
9. Instalare si configurare perifecrice ( imprimante, multifunctionale, scanner, etc) 
10. Operarea bazelor de date, configurare server SQL 

 
Bibliografie IT 

1. MAnuale de utilizare Windows, Windows server, SQL 
2. Retele de calculatoare 
3. Bazele de date. Proiectare implementare Gestionare 
4. Microsoft Office  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	3.  Ordonanţa de Guvern nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor.

