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Bibliografie: 
 
1.ORDINUL nr. 1078 din 27.07.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare și a structurii organizatorice ale Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a 
municipiului București; 
2.Constituția României, republicată 
3.ORDONANȚA nr. 137 din 31.08.2000 -republicată- privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare 
4.LEGEA nr. 202 din 19.04.2002 -republicată- privind egalitatea de șanse și de tratament între femei 
și bărbați 
5. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului 
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; 
 6. ORDIN Nr. 964/2002 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de 
sanatate publica; 
7. ORDIN Nr. 1.761/2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si 
dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor  in 
functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si 
controlul eficientei acestuia; 
8. ORDIN Nr.119/2014pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de 
viata al populatiei; 
9. ORDIN Nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
 rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegerea datelor pentru baza nationala de date 
privind deseurile rezultate din activitati medicale 
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1.Organizarea Direcției de Sănătate Publică 
2.Atribuțiile specifice Direcției de Sănătate Publică 
3.Principii și definiții, dispoziții speciale privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare 
4.Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; egalitatea de șanse și 
de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultura și la informare; 
soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex; 
5.Dispozitii generale, nedemnitati si incompatibilitati, autorizarea exercitarii profesiei, 
rapsunderea disciplinara. 
6.Programul national de vaccinare, programul  national de supraveghere  si control a bolilor 
tarnsmisibile, programul national de prevdenire, supraveghere a infectiei HIV/SIDA, 
programul national de supraveghere si control a tuberculozei. 
7.Notiuni generale si definitii, curatarea, dezinfectia, sterilizarea. 
8. Norme de igiena referitoare la zonele de locuit, de aprovizionare cu apa a localitatilor, 
norme de igiena pentru fantani publice si individuale folosite la aprovizionare cu apa de baut. 
9 Obiective si domenii de aplicare, clasificari deseuri medicale, minimizarea cantitatii de 
deseuri, colectarea deseurilor medicale, ambalarea deseurilor medicale, stocarea temporara a 
deseurilor rezultate din activitatea medicala, transoprtul deseurilor rezultate din activitatea 
medicala. 
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