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 Bibliografia pentru concursul  de recrutare organizat pentru ocuparea unui  post 

vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului 

asistență medicală școlară  din cadrul  Direcției de Asistență Socială -  Primăria orașului 

Negrești Oaș, concurs organizat în data de 21 decembrie 2020 

 

1. Legea nr.46/2003 – privind drepturile pacientului 

2. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

3. Ordinul nr. 961/2016 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 

4.HG  nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical 

generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România 

5. Ordinul nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi 

adolescenţi 

6.Ordinul  nr. 5.298/2011pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate 

a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, 

privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

 

  

Notă: Toate actele normative se studiază în formele modificate, republicate și 

actualizate la zi. 
         
 

 

  Compartiment RUS,                                                                               Viza de legalitate, 

         Inspector                                                                                       Secretar general UAT,  

     Manea Cristina                                                                                           Cionca Ioan 
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