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Concurs pentru ocuparea I post vacant de asistent medical debutant (PL),
specialitatea medicina generala, din cadrul Compartimentului Colecta sange

1. ORDONANTA DE URGENTA Nr.

144 din 28 octombrie, privind exercitarea profesiei de
asistent medical generalist,a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, pecum si
organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din Romania.
2. LEGE Nr. 282 din 5 octombrie 2005* Republicata, privind orgarizarca activitatii de
transfuzie sanguina ,donarea de sange si componente sanguine de origine umana ,precum si
asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice.
3. ORDINUL 1237 din 10 iulie 2007 privind aprobareaNomenclatoruluinalional al
componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutici
4. ORDINUL Nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rensltate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru bazanationala de date privind deseurile rcztltate din activitati medicale
5. ORDIN nr. 1226 din octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul
biologic, prepararea, conservarea, distribulia qi transportul s0ngelui gi componentelor
sanguine umane
6. LEGEA 31912006 -Legea securitatii si sanatatii in munca
7. HOTARARE Nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor
donatorilor de sange
8. Ordinul 119312007- pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite
donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana, precum si informatiile
care trebuie comunicate de catre donator la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de
sange si de component sanguine umane.
9. OMS 961/2016 privind aprobarea normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei
si efectuarea sterilizarii in unitatile sanitare.
10. OMS ll0Ll20l6 privind probarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare
11. CODUL DE ETICA $I DEONTOLOGIE din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist,
al moaqei qi al asistentului medical din Rom6nia
12. FISA POSTULUI
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