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Tematica gi Bibliografia
pentru ocuparea posturilor de spil[toreasd, perioada nedeterminata, Sector spalatorie

L

Curatarea si dezinfectia prin mijloace chimice a incaperilor din unitatile sanitare, a mobilierului si
obiectelor din incaperi.
2. Asigurarea sectiei cu lenjerie curata.
3. Circulatia lenjeriei.
4. Gestionarea deseurilor in unitatile sanitare.
5. Infecti i nosocomiale.
6" Fisa postului de spalatoreasa (fisa de post se gaseste pe site-ul unitatii sau la sediul acesteia)
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ingrijirii bolnavului, Editura Medicala, Bucuresti.
Ordinul nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spiildtorie
pentru unitdlile medicale.
3. Ordinul MS nr" 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curotarea- dezinfectia s'i
sterilizare a in unitatile sanitqre.
4. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deSeurilor
rezultate din activitdli medicale Si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na(ionald de date
privind deSeurile rezultate din activitali medicale.
J. Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ,si control al infecliilor
nosocomiale in unitdlile sqnitare.
6. Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul muncii: Drepturile Si obligaliile salariatului; Rdspunderecr
disciplinard; Rdspunderea patrimoniald.
7. Legea nr. 307/2006 privind apqrarea impotriva incendiilor.
8. Legea nr. 3I9/2006 a securitdlii si sandtdlii in muncd; Cap.IV - obligaliile lucriitorilor.
9, HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupqre a unui post vacant sau temporar vacant corespunzatbr.functiilor contractuale si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediqt superioare a personalulwi contractanl din
sectorul bugetar platit dinfonduri publice, cu modfficarile si completarile ulterioare.
10. FiSa postului de spalatoreasa.
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Mozes C.- Tehnica

Tematica 9i Bibliografia
pentru ocuparea postului de ingrijitor, perioada nedeterminata, Sector comun
1 . Atributiile ingrijitorului din fisa de post (fisa de post se gaseste pe site-ul unitatii sau la
2. Precautiuni universale conform Anexei nr. IV din ordinul nr.91612006.
3. Curatarea si dezinfectia prin mijloace chimice a incaperilor din unitatile sanitare.
4. Gestionarea deseurilor in unitatile sanitare.
5, Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare.
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Ordinul MS nr.261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatareq- dezinfectia si
sterilizarea in unitatile s anitare.
2. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deSeurilor
rezultate din activitdli medicale Si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nalionalii de date
privind deSeurile rezultate din activitdli medicale.
3. Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire Si control al infecyiilor
nosocomiale tn unitdlile sanitare.
4. Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul muncii: Drepturile Si obtigaliile salariatLrlui; RdsptLnclerea
disciplinard; Rdspunderea patrimoniald.
J. Legea nr. 307/2006 privind'aparareq impotriva incendiilor.
6. Legea nr. 3I9/2006 a securitdlii qi sdndtdlii in muncd: Cap.IV - obligaliile lucrdtorilor.
7. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vqcant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuqle si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit dinfonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. FiSa postului de ingrijitor.
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