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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA – MUNCITOR NECALIFICAT  

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Ordin nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

2. Ordin nr.1.761/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie 

si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in 

functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si 

controlul eficientei acestuia 

3. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Ordin nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale 

4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

5. Regulamentul Intern - Spital 

6. Regulamentul de Organizare si Functionare – Spital 

7. Atributii  – fisa postului muncitor necalificat – Spital 

 

TEMATICA  

 

1. Notiuni generale de igiena: Igiena mainilor.   

2. Igiena primara: Spalarea mainilor.  

3. Colectarea deseurilor medicale: Codurile deseurilor medicale. Transportul deseurilor rezultate 

din activitatea medicala. Caracteristicile recipientului destinat colectarii deseurilor intepatoare-

taietoare 

4. Atributiile muncitorului necalificat din fisa postului  

5. Echipamentul de protectie. Reguli de utilizare. Tinuta personalui auxiliar sanitar in spital. 

6. Intretinerea ustensilelor folosite  

7. Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre    lucratorilor 

8. Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor. 

9. Care sunt obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca. 

10. Care este definitia accidentului de munca 

11. Care este modul de folosire al unui stingator tip P6. 

12. Dezinfectia (definitie,  mijloacele dezinfecţiei,  spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii, reguli 

generale şi de practică a dezinfecţiei) 

13. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile 

medicale  
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