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Bibliografie/ Tematică pentru ocuparea prin 

concurs a postului vacant de infirmier  
 

1. Ordinul MS nr. 1101 din 30 sept. 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

             -Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar 

la produse biologice: :  - Obiective 

                                      - Definiţii 

            -Precuţiuni standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

 2. Ordinul   nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor 

de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în 

funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 

eficienţei acestuia 

  - Cap. I: Definiţii 

- Cap. II: Curăţare 

- Cap. III: Dezinfecţia 
 

2. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

                ANEXA 1- NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

- Cap II: Definiţii 

- Cap. III: Clasificări 

- Cap. V: Colectarea la locul de producere (sursa) 

- Cap. VI: Ambalarea deşeurilor 

- Cap. VII: Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitatăţile medicale 

- Cap. VIII: Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

 

4. Legea nr.46/2003  privind drepturile pacientului 

5. Programul National de Pregatire a Infirmierelor  - Ed. Alma Mater 2012 

   Modul I - Planificarea propriei activitati si perfectionarea continua 

   Modulul III – Tehnici de ingrijire 

6. Sursa principala: “Notiuni fundamentale de igiena’’- Dr. Nicolae Poll si Dr. Ileana Adriana Serban. 
CAP.5- PERSONALUL 

5.1.- Igiena personala a lucratorului. 

5.2 – Echipamentul de protectie. 

7. Fisa de post - material existent pe site-ul spitalului: www.pneumogalati.ro  . 

 

Intocmit 

Medic  sef sectie 

http://www.pneumogalati.ro/

