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Cristea Aurelia Nicoleta - Tratat de Farmacologie - Ed. Medicala, Bucuresti 2005;
Farmacopeea Romana, editia a X a, Editura Medicala, Bucuresti 2005;
Memomed 2015;
Sipos Emese, Ciurba Adriana- Tehnologie farmaceutica pentru asistenti de farmacie,
Editura University Press, Tg. Mures 2003; Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.
1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor,
rezultate din activităţi medicale (Cap. III, V , VI, VIII);
5. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical al moaşei şi al asistentului
medical din România – Hot. nr. 2/2009 a OAMGMAMR.
6. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea
OAMGMAMR, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
8. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 961/19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de
lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de
risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să
fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
9. Legea nr. 487/2002, republicată 2012, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu
tulburări psihice.
10. Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind reforma în
domeniul sănătăţii. (Titlul VII - Spitalele, Titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate).
11. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).

