
Bibliografie/tematică concurs  posturi asistent medical generalist (studii PL/S) – 

Compartiment supraveghere epidemiologică i control boli transmisibileș

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările i completărileț ș

ulterioare – Titlul I, Titlul II

2. Ordinul  MS nr.  1101/2016  privind  aprobarea  normelor  de  supraveghere,  prevenire  iș

limitare a infec iilor asociate asisten ei medicale în unită ile sanitare;ț ț ț

3. HG nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei  de raportare i de colectare a datelorș

pentru supravegherea bolilor transmisibile;

4. Legea nr. 649/2001 pentru aprobarea OG nr.  53/2000 privind obligativitatea raportării

bolilor i a efectuării vaccinărilor;ș

5. Ordinul  MS nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului  informa ional  al  fi ei  unice deț ș

raportare a bolilor transmisibile;

6. ORDIN MS  Nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare

şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a

municipiului  Bucureşti  –  Capitolul  III  –  Atribu ii  specifice;  VIII  –  În  domeniulț

supravegherii în sănătate publică - A. Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi

control boli transmisibile;

7. Ordin MS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia

şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de

curăţenie  Şi  dezinfecţie  efectuate  în  cadrul  acestora,  procedurile  recomandate  pentru

dezinfecţia  mâinilor  în  funcţie  de  nivelul  de  risc,  precum şi  metodele  de  evaluare  a

derulării  procesului  de  sterilizare  şi  controlul  eficienţei  acestuia,  cu  modificările  iș

completările ulterioare;

8. Ordin  MS  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,  cu modificările

i completările ulterioare;ș

9. Ordin MS nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor

naţionale de sănătate publică, cu modificările i completările ulterioare - ANEXA Nr. 1ș



Programul naţional de vaccinare; ANEXA Nr. 2 Programul naţional de supraveghere şi

control a bolilor transmisibile prioritare;

10. Ordonan a  de  Urgen ă  nr.  144/2008  privind  exercitarea  profesiei  de  asistent  medicalț ț

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi

funcţionarea  Ordinului  Asistenţilor  Medicali  Generalisti,  Moaşelor  şi  Asistenţilor

Medicali din România, cu modificările i completările ulterioare – Capitolul I Exercitareaș

profesiei  de asistent medical generalist,  a profesiei  de moaşă şi a profesiei  de asistent

medical;

11. Hotarârea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor Şi Asistenţilor Medicali

Din România nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului

medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, cu modificările iș

completările ulterioare;

12. Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de

risc epidemiologie şi biologic,  cu modificările i completările ulterioare;ș

13. Metodologia de supraveghere a hepatitei virale A în Romania;

14. Metodologia de supraveghere a infecţiilor respiratorii acute (ARI), a infec iilor respiratoriiț

acute compatibile cu gripa (ILI) şi a infecţiilor respiratorii acute severe (SARI);

15. Metodologia de supraveghere a pneumoniilor cu Legionella pneumophila;

16. Metodologia de supraveghere a bolii diareice acute (BDA);

17. Metodologia de supraveghere a infecţiei cu clostridium difficile (ICD);

18. Sistem de supraveghere i control în boala meningococică;ș

19. Lucre ia Titircă – Înrgijiri speciale acordate pacien ilor de către asisten ii medicaliț ț ț

20. Căr i de specialitate pentru operare pe calculator i lucru în Linux, Windows, LibreOfficeț ș

Writer, LibreOffice Calc;

Sistem de operare Linux (Mint, Ubuntu, Lubuntu), Windows:

- Folosire Desktop i aplicaţiiș

- Organizarea informaţiilor pe disc: partiţii, directoare, fişiere

- Lucrul cu fişiere (local/reţea)

- Arhivare, dezarhivare fişiere;

- Operare client E-mail (Thunderbird)

- Utilizarea aplicaţiilor PDF (căutare, tipărire, editare)



LibreOffice (Writer, Calc):

- Lansare, închidere aplica ii LibreOfficeț

- Creare documente noi

- Folosire bară cu butoane standard, de formatare i meniuriș

-  Introducerea,  corectarea,  crearea  unui  text  sau  tabel  i  formatarea  lor  înș

LibreOffice

Writer

- Creare şi folosire Mail Merge în LibreOffice Writer

- Crearea şi utilizarea func iilor i lucrul cu formule în LibreOffice Calcț ș

- Formatare celule şi tipuri de formatare în LibreOffice Calc

- Transfer de informaţii între Writer i Calc.ș


