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INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE "C.I. PARHON"
B-dul Aviatorilor nr.34-38, sector 1, Bucurepti

Completare la anuntul din data de 22.11.2019, in vederea scoaterii la concurs de
ocupare a posturilor de medic, in conformitate cu prevederile OMS nr. 86912015

Tematici

-

medic specialist endocrinolog, site MS

Bibliografie Concurs medic endocrinolog

l.

Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, a 10-a edilie, ed.2017

2.
J.

Harrison - Endocrinologie, ed. 2014
Endocrinologiepentru studenli qi rezidenfi, EdituraUniversitard"Carol Davila", Bucureqti,
2015

Bibliografie concurs medic epidemiolog
Tematicd

-

medic specialist epidemiolog site MS

t. Ioan

Stelian Bocaan. Epidemiologie practicdpentru medicii de familie, 1999;
2. Aurel Ivan. Tratat de Epidemiologie a bolilor transmisibile, editura Polirom;
3. Ordinul MS nr. 604 din 26 mai 2017 pentru modificarea gi completarea Ordinului

ministrului sdndtd{ii, al ministrului mediului gi pddurilor qi al pregedintelui AutoritAtii
NaJionale Sanitare Veterinare gi pentru Siguran{a Alimentelor nr. l0/368llll20I0 privind
aprobarea procedurii de avizarc a produselor biocide care sunt plasate pe piajd pe teritoriul
Romdniei, precum gi pentru modificarea Ordinului ministrului sdndtd{ii nr. 961/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdfarea, dezinfec[ia gi sterilizarea in unitSlile
sanitare publice gi private;
4. Ordinul MS nr. 446 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii qi
Metodologiei de evaluare qi acreditare a spitalelor;
5. Ordinul MS
1082 din 27 septembrie 2016 privind aprobarea Modelului de
documentafie de atribuire standard privind achizilia de produse biocide;
6. Ordinul MS nr. I I 0l din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire gi limitare a infec{iilor asociate asistentei medicale in unitdlile sanitare;
7. Ordinul MS nr. 1096 din 30 septembrie20l6 privind Modificarea gi completarea Ordinului
ministrului sindtd{ii m. 91412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care
trebuie si le indeplineascl un spital in vederea oblinerii autoriza[iei sanitare de func{ionare;
8. Ordinul MS nr. 961 din 19 august 2016 privindaprobareaNormelor tehnice privind
curdfarea, dezinfecJia qi sterilizarea in unitdlile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru

nr.

gi interpretare pentru testele de evaluare a eficienfei procedurii de curd]enie gi dezinfecfie,
procedurilor recomandate pentru dezinfeclia mdinilor, in func{ie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul care urneazd sd fie
hatat gi a metodelor de evaluare a deruldrii gi eficientei procesului de sterilizare;
9. Ordinul nr.l226 din decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rczultate din activitdlile medicale qi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru bazanalionald de date privind deqeurile reniltate din activitdlile medicale.

