
Bibliografie concurs de ocupare post MUNCITOR CALIFICAT IV -LENJER

1. Legea 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă , cu modificările şi 
completările ulterioare
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare
3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare
4. Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile se spălătorie 
pentru unităţiile medicale

5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale ,precum si cele 
prevăzute in procedura adoptata la nivelul unitatii privind gestionarea si 
manipularea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

6. Ordinul nr. 1.761/2021 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

Tematica:

1. Legea 319/ 2006, cap. IV - Obligaţiile lucrătorilor

2. Legea 307/2006, art. 22- Obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva 
incendiilor

3. Ordinul M.S. 1101/ 2016- Anexa 4, Precauţiunile standard

4. Ordinul nr.1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile se spălătorie 
pentru unităţiile medicale

5. Ordinul M.S. nr.1226/2012 -  privind gestionarea deşeurilor rezultate 
din activităţii medicale .

6. Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private



Bibliografie concurs de ocupare post MUNCITOR NECALIFICAT I

1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

2. Legea 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare
3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare.
4. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Tematica:

1. Legea 319/ 2006, cap. IV - Obligaţiile lucrătorilor

2. Legea 307/2006, art. 22- Obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva 
incendiilor

3. Ordinul M.S. 1101/ 2016- Anexa 4, Precauţiunile standard

4. Legea nr.53/2003- art. 247 - 252, Răspunderea disciplinară.


