
 

TEMATICA DE CONCURS 

 

            ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 

 

1. Asigurarea sanatatii populatiei in sistemul de sanatate publica, programele de sanatate si 

serviciile acordate in asistenta medicala primara; 

2. Activitățile exercitate de asistentul medical generalist;  

3. Procedura de dezinfectie; 

4. Informare operativă în problemele de epidemiologie şi igiena; 

5. Vaccinarea copiilor si adolescentilor in cadrul Programului national de imunizare; 

6. Obiectivele, activitatile si beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara; 

7. Organizarea si funcţionarea activităţii de asistenta medicala comunitara; 

8. Alimentația sugarului și a copilului mic si conduita in tulburarile de crestere si dezvoltare 

la copii; 

9. Dieta echilibrata si alimentatia copiilor, gravidei si lauzei; 

10. Alimentația gravidei în cursul sarcinii  si ingrijirea lauzei. 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

            ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 

 

1. Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare: Titlul I Sanatatea Publica ( Cap I si Cap II) si Titlul III Asistenta medicala primara ( 

Cap IV); 

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

de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; 

3. Ordinul MS nr 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 

şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; 

4. Ordin nr. 41 / 2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie şi igiena; 

5. Ordonanța nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor; 

6. Ordonanta de urgenta 18/ 2017 privind asistenta medicala comunitara; 

7. Hotărâre nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 

8. Probleme de nutritive, crestere si dezvoltare la copil – Ghid preventie – INSP vol. 6 / 

2016; 

9. Principii in alimentatia copilului si a gravidei  - UNICEF - 2006; 

10. Protocoale de diagnostic si ingrijiri in asistenta primara-  UNICEF – vol.I; 
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