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1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completarile 

ulterioare  

2. Legea nr.53/2003 Codul Muncii  

3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare 

4. Legea 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa,  

precum  si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din 

Romania  

5. OUG nr.48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din  

domeniul sanatatii in vederea descentralizarii  

6. ORDIN nr.867 din 31.05.2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere 

pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurarilor sociale  

de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de 

trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurarilor  

sociale de sanatate  

7. ORDIN nr.916 din 27 iulie 2006 al ministrului sanatatii publice privind aprobarea  

Normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare  

8. ORDIN nr.261 din 6 februarie 2007al ministrului sanatatii publice pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea în unitatile sanitare  

9. ORDIN Nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal 

pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea 

Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de  

personal .  

ORDIN nr.1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a perdormantelor  

profesionale individuale si a modelului fiseide evaluare a performantelor profesionale 

individuale  

11. ORDIN nr.1226 din 3 decembrie 2012 al ministrului sanatatii si familiei pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile  

medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind  

deseurile rezultate din activitatile medicale  

12. Regulamentul de ordine interioara  

13. Fisa postului –Asistent medical principal generalist sef de sectie (se poate consulta la 

Birou RUNOS)  

 

TEMATICA : 

 

1. Titlu VII din Legea 95/2006 -Spitalele  



2. Normele de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nozocomiale in unitatile  

sanitare  

3. Securitatea si sanatatea in munca  

4. Instructiuni privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii  

medicale clinice/biletul de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate  

5. Normativele de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca si metodologia de aplicare  

a personalului medical  

6. Drepturile si obligatiile angajatilor din spital  

7. Organizarea timpului de lucru 

 8. Criteriile de evaluare a performantelor profesionale a angajatilor si procedura de evaluare  

9. Timpul de munca si timpul de odihna si concediile  

10. Raspunderea juridica a salariatului  

11. Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare  

12. Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania  

13. Exercitarea profesiei de asistent medical si moasa pe teritoriul Romaniei si in spatiul  

Uniunii Europene  

14. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale  

15. Fisa postului –Asistent medical principal  sef de sectie –Atributii specifice  

NOTA: Fisele de post se pot consulta la Biroul RUNOS al spitalului 
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