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Tematica concurs pentru posturile de ingrijitor spatii nesanitare si
muncitor necalificat

1. Colectarea selectiva a deseurilor ;
2. Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile
sanitare: definitii, curatarea, dezinfectia;
3. Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie
de nivelul de risc;
4. Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de
suportul care urmeaza sa fie tratat
5. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale – definitii si clasificari;
6. Colectarea, ambalarea, stocarea temporara si transportul
deseurilor rezultate din activitatea medicala
7. Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe
categoriile stabilite, a deseurilor rezultate din activitati medicale;
8. Precautiunile standard – masuri minime obligatorii pentru
prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale.
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Bibliografie concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor
spatii nesanitare si muncitor necalificat

1. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor;
2. Ordin MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,
tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei
procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
(Anexa 1 Cap. I, II, III; Anexa 3, Anexa 4);
3. 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(Anexa 1 Cap. II, Cap. III; Cap. V, Cap. VI, Cap. VII,
Cap. VIII, Anexa 3);
4. ORDIN nr. 1.101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare (Anexa 4)

