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ASISTENT MEDICAL - IGIENĂ 

           Condiţii specifice:  

I. Studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; 
II. Absolvent al unei instituţii de învăţământ de specialitate (şcoală postliceală în 

domeniul sanitar, colegiu universitar medical, facultate de asistenţă medicală). 
Absolvenţilor de studii superioare în specialitatea asistent medical igienă, le sunt 
recunoscute studiile în vederea participării la concurs şi ocupării postului, dar pot fi 
încadraţi conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, respectiv pe funcţii de 
agent de penitenciare – studii liceale; 

III. Membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor 
Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru 
autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a 
profesiei de asistent medical igienă (adeverinţa prevăzută de art. 2 din Hotărârea nr. 
35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de avizul 
anual), eliberate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 
Medicali din România); 

IV. Abilităţi de operare pe computer, nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie). 

 
   Tematica: 
I. IGIENA MEDIULUI  
I.1. Igiena aerului:  
a. Compoziţia chimică a aerului 
b. Contaminarea bacteriologică a aerului  
I.2. Condiţii de calitate a apei potabile  
I.3. Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei : 
a. Zonele de locuit  
b. Aprovizionarea cu apă a localităţilor   
c. Fântâni publice şi individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut  
d. Colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor meteorice  
e. Colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide 
f. Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică  
g. Norme privind produsele biocide şi produsele de protecţia plantelor utilizate de 

către populaţie 
II. IGIENA RADIAŢIILOR  
1. Radiaţiile ionizante  
2. Radiaţiile neionizante  
3. Securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie 

intervenţională  
III. IGIENA ALIMENTATIEI  
III.1. Bazele fiziologice ale alimentaţiei  
a. Necesarul de energie  
b. Necesarul de proteine  
c. Necesarul de lipide  
d. Necesarul de glucide  
e. Necesarul de elemente minerale  
f. Necesarul de vitamine  



III.2. Normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, 
transportul şi desfacerea alimentelor  

III.3. Transmiterea microorganismelor patogene prin alimente  
IV. IGIENA COPIILOR ŞI TINERILOR  
IV.1 Dezvoltarea fizică a copiilor şi tinerilor  
IV.1.1. Igiena copiilor de vârsta 0-3 ani  
a. Caracteristicile anatomo - fiziologice ale copilului mic  
b. Dezvoltarea neuropsihică a copiilor de 0-3 ani  
c. Structura şi conţinutul regimului zilnic al copiilor 0-3 ani  
d. Cerinţele igienico-sanitare ale creşei  
IV.1.2. Igiena copiilor de vârsta 3-6 (7) ani 
a. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică a copiilor de 3-6 (7) ani  
b. Igiena procesului instructiv - educativ 
IV.1.3. Igiena copiilor de vârsta şcolară  
a. Dezvoltarea fizică şi neuropsihica în perioada 6 (7) - 18 ani  
b. Igiena activităţii şcolare  
c. Cerinţele igienice în unităţile şcolare  
IV.2. Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor  
IV.2.1. Cerinţe igienico sanitare în unităţile de antepreşcolari: 
a. norme cubaj în sala de activităţi şi dormitor 
b. norme de microclimat în salile de grupă şi dormitoare 
c. număr maxim de copii admişi/grupă 
d. cazarmamentul copiilor 
IV.2.2.Cerinţe igienico-sanitare în unităţile de preşcolari: 
a. norme cubaj 
b. norme iluminat 
c. norme mobilier 
d. norme de microclimat în sălile de grupă şi dormitoare 
IV.2.3.Cerinte igienico–sanitare în unităţile şcolare: 
a. norme de cubaj în sălile de clasă 
b. norme de iluminat  în sălile de clasă, laboratoare 
c. norme de mobilier 
IV.2.4 Norme de igienă a procesului instructiv –educativ în unităţile de preşcolari şi 

şcolari şi scopul respectării lor 
IV.2.5. Regimul de activitate şi odihnă la grupele de vârstă 3-8 ani 

            IV.2.6. Aprovizionarea cu apă a unităţilor pentru ocrotirea, educarea copiilor şi 
tinerilor 

IV.2.7. Spaţiile necesare pentru asistenţa medicală în unităţile pentru ocrotirea, 
educarea şi instruirea  copiilor şi tinerilor  

IV.2.8. Ancheta alimentară în unităţile pentru ocrotirea, educarea copiilor şi 
tinerilor, periodicitatea efectuării acesteia. 

IV.2.9.Condiţii pentru servirea meselor  în sălile de grupă din creşe, grădiniţe 
IV.3. Atribuţii specifice serviciilor de menţinere a stării de sănătate individuale şi 

colective – Triajul epidemiologic  
IV.4. Atribuţii specifice serviciilor de examinare a stării de sănătate a elevilor -  

evaluarea stării de sănătate prin examen medical de bilanţ şi monitorizarea copiilor cu 
afecţiuni cronice 

V. IGIENA MUNCII  
V.1. Bazele Medicinii muncii  
V.2. Protecţia muncii  



V.3. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Examenul medical la angajarea în 
muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la 
reluarea muncii  

VI. BOLI INFECTIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE  
VI.1. Partea generală  
VI.1.1. Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazda, rolul ambianţei în 

producerea infecţiei  
a. Infecţia  
b. Agentul patogen  
c. Macroorganismul  
d. Mediul exterior  
VI.1.2. Noţiuni de epidemiologie generală  
a. Introducere  
VI.1.3. Factorii epidemiologici principali  
a. Izvorul epidemiogen  
b. Căile de transmitere  
c. Masa receptivă  
VI.1.4. Factorii epidemiologici secundari  
a. Factorul natural  
b. Factorul economico-social  
VI.1.4. Formele de manifestare ale procesului epidemic  
VI. 2. Diagnosticul bolilor infecţioase  
a. Introducere  
b. Datele epidemiologice  
c. Examenul clinic general  
d. Datele de laborator  
VI.3. Tratamentul bolilor infecţioase  
a. Generalităţi  
b. Tratamentul cu antibiotice şi chimioterapice  
c. Tratamentul specific  
d. Tratamentul chirurgical  
e. Colectarea dezechilibrelor funcţionale  
f. Combaterea inflamaţiei şi altor mecanisme patogene  
g. Tratamentul simptomatic  
h. Tratamentul de susţinere şi stimulare nespecifică  
i. Repaosul şi tratamentul igieno-dietetic  
VI.4. Practica îngrijiri bolnavilor infecţioşi  
VI.4.1. Profilaxia bolilor infecţioase  
            V.4.1.1 Generalităţi  
            V.4.1.2. Măsuri antiepidemice în focar  
                         a. Măsuri îndreptate împotriva izvorului de infecţie  
                         b. Măsuri pentru întreruperea căilor de transmitere  
                         c. Măsuri pentru creşterea rezistenţei organismului  
                         d. Măsuri adresate factorilor epidemiologici secundari  
VI.5. Partea specială  
        VI.5.1. Clasificarea bolilor infecţioase  
        VI.5.2. Infecţii aerogene  
                   a. Scarlatina, angina streptococică  
                   b. Rujeola  
                   c. Rubeola  
                   d. Varicela, herpes zoster, herpes simplex  
                   e. Tusea convulsivă  
                   f. Parotidita epidemică  



                   g. Gripa, viroze respiratorii  
                   h. Difteria  
                   i. Meningitele  
                   j. Encefalitele  
                  k. Pneumoniile  
                  l. Tuberculoza  
                 m. Infecţii digestive  
                  n. Toxiinfecţiile alimentare  
                  o. Hepatitele acute virale  
         VI.5.3. Boli cu poarta dominanta tegumentul şi mucoasele  
                     a. Infecţii stafilococice - septicemii  
         VI.5.4. SIDA  
VI.6. Circuitul informaţional şi raportarea bolilor transmisibile.  
VI.7. Supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.  
        a. Amplasarea, construcţia, amenajarea şi funcţionarea unităţilor sanitare.  
        b. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor medicale.  
        c. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.  
        d. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 
VII. Exercitarea profesiei de asistent medical  
VIII. Statutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare - integral.  
IX. Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - 
integral. 
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