III . BIBLIOGRAFIE CONCURS
INFIRMIERĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL:
-

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

-

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)privind reforma în domeniul sănătății

-

ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor
de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru
dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării
procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia

-

HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la
normele din domeniul sănătății publice

-

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă

-

ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie
pentru unitățile medicale

-

Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare, Capitolul 2 Executarea contractului
individual de muncă

-

Fișa postului infirmieră învățământ special ( emisă de unitatea școlară)

MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE:
-

Legea nr. 319 /2006- securitatea si sanatatea in munca, actualizata cu modificarile si completarile
ulterioare- cap. IV- Obligatiile lucratorilor

-

Legea nr. 477 /2004 - codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice- cap.II- norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art.7

-

Legea nr. 53 /2003- Codul Muncii- actualizata – “Raspunderea disciplinara”- art.247-art.252 –
raspunderea disciplinara

-

Ordin 1225/2003 din 24.12.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea
instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.

-

Ordin Administratie Publica 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile
pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-

Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare; -SECȚIUNEA a
2-a

-

ORDINUL NR. 976 /1998 - pentru aprobarea normelor de igenă privind producția, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările
ulterioare

-

HG NR. 903 / 15.10.2014 privind stabilirea începând cu 1 ianuarie 2015 a alocaţiei zilnice de
hrană

-

Standarde ISO HACCP- ghid de bune practici de igiena 2021 Ghid national de bune practici
pentru siguranta alimentelor).Cap.2.2.2- condiții specifice

-

Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 IV. Protocoale – CANTINA

INGRIJITOR:
-

Legea nr. 319 / 2006- cap. 4 (obligatiile lucratorilor)

-

Legea nr. 477 / 2004 codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice cap II art 7.

-

Legea nr 53 / 2003- raspunderea disciplinara art.247-252

-

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2016 - NORME TEHNICE privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private CAPITOLUL I

-

Fișa postului de ingrijitor

TEMATICA DE CONCURS:
INFIRMIER INVATAMANT SPECIAL:
-

Sarcinile infirmierei într-o unitate școlară.

-

Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-

Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale ;

-

Normele de schimbare a lenjeriei;

-

Dezinfectia /dezinsectia;

-

Deparazitarea ;

-

Drepturi și obligații salariat

-

Măsuri privind sănătatea și securitatea în muncă.

MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE:
-

Reguli de efectuare a curateniei in unitatile de invatamant;
metode de dezinsectie si dezinfectie

-

Utilizarea materialelor de curăţenie necesare activităţii specifice postului
Utilizarea materialelor antiderapante în sezonul rece
Notiuni fundamentale de igiena - curățenia și dezinfecția grupurilor sanitare și a spațiilor de
joacă destinate elevilor
- Reguli de efectuare a curateniei in institutia de invatamant
- Securitate si sanatate in munca si PSI
- Prevenirea accidentelor în incinta unităţii de învăţământ
- Norme de conduită în relaţiile din unitatea şcolară
- Capitolul 2. Elemente de bune practici în producţia culinară Condiții specifice. Depozitarea
materiilor prime, semipreparate, produse finite.
INGRIJITOR:
-

Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor conf. codului muncii;
CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE
PUBLICE: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,
Răspunderea disciplinară ; drepturile si obligatiile angajatului
Noțiuni fundamentale si norme de igiena
Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ
Securitate si sanatate in munca și PSI
Reguli privind securitate in munca.

