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bibliografie/tematicA
PENTRU EXAMENUL DE ASISTENT FARMACIE DIN DATA DE 2 0 .0 5 ^ 2 -

1. Ordinul nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare $i 
a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judefene si a municipiului Bucure§ti cu 
modificarile si completarile ulterioare, din care:
- Cap. Ill - atributii specifice

Punct VIII. In domeniul supravegherii in sanatatea publica 
Subpunct C. Compartimentul de evaluare §i promovare a sanatapi

2. Legea nr.95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 
ulterioare, din care:
- Titlul XVIII- Medicamentul

-cap I- Delimitari conceptuale 
-cap V- Etichetare §i prospect 
-cap X- Farmacovigilenta din care:

- sectiunea 1- Dispozitii generale
- sectiunea III- subsectiunea I- Paragraf I ‘inregistrarea si 

raportarea reactiilor adverse suspectate”
3. Procedura de depozitare a vaccinurilor- Document elaborat de Centrul de Supraveghere si Control 

al Bolilor Transmisibile pe baza procedurilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii
4. Hotararea OAMGMAMR nr.2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al 

asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medicaldin Romania, publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 12.08.2009

5. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.964/2022 din 01 aprilie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice 
de realizare a programelor nationale de sanatate publica, din care:

Anexa 1
I. Programul national de vaccinare
1. Vaccinarea populatiei la varstele prevazute in calendarul national de vaccinare

1.2. Activitafi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere si control al 
bolilor transmisibile din DSP

2. Vaccinarea grupelor populationale la rise
2.2. Activitati derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere si control al 

bolilor transmisibile din DSP
6. Ordonanta de Urgenta nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moa§a §i a profesiei de asistent medical,precum §i organizarea §i 
funejionarea Ordinului Asisten^ilor Medicali Generali§ti, Moa§elor §i Asisten^ilor Medicali din 
Romania, din care:
- Cap.I - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa §i a profesiei de

asistent medical
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7.

8.

Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
de§eurilor rezultate din activitaji medicale §i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
na^ionala de date privind de§eurile rezultate din activity medicale, din care:
- Anexa I

- Cap. I - Obiective §i domenii de aplicare
- Cap. II - Defmitii
- Cap. Ill - Clasificari
- Cap. IV - Minimizarea cantitajii de de§euri
- Cap. V - Colectarea de§eurilor medicale la locul de producere
- Cap. VI - Ambalarea de§eurilor medicale
- Cap. VII - Stocarea temporara a de§eurilor rezultate din activita^ile medicale

Ordin nr. 1.473 din 22 noiembrie 2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor 
Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de complctare a 
Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European §i a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate 
pentru elementele de siguran|a care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman.


