
BIBLIOGRAFIE:
Pentru ocuparea posturile de portari:

1. Legea nr. 333/2003 , publicat in M.O Partea Inr. 525 din2210712003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor .

2. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind
organizarca serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din
reteaua Ministerului Sanatatii Publice.
3. Hotararea nr. 301/2012din 1110412012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din T7/0512012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
4. Legea nr.319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr" 646 din26.07 .2006 , Legea
securitatii si sanatatii in munca.

TEMATICA:
Pentru ocuparea posturile de portari:

1. Legea nr. 333/2003, publicat in M.O Partea Inr.525 din22/0712003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor :

- Cap. I - Dispozitii generale;
- Cap II - Paza proprie;
- Cap V - Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si

garda de corp ;

- Cap VI - Atributiile personalului de paza.
2. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII2008 , privind
organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din
reteaua Ministerului Sanatatii Publice:

-Reguli unitare de acces in incinta spitalului : a salariatilor spitalului, a ambulantelor, a
vizitatorilor, a autovehiculelor personale, a reprezentantilor mass-mediei, a autovehiculelor
fumizorilor de produse si servicii .

3. Hotararea nr. 301/2012, din lll}4l2An publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 1710512012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

- Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de apararci
- Documente specifice executarii si evidentei serviciului de paza.

4. Legea 3l9ll4 iulie 2006, publicat in M.o, Partea rw.646 din26.07.2006 , Legea
securitatii si sanatatii in munca:

a) Cap. III - Sectiunea I - obligatii generale ale angajatilor;
- Sectiunea a-II - a - Servicii de prevenire si protectie;
- Sectiunea a-III- a - Prim ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea

lucratorilor, pericol grav si imminent;
b) Cap. IV - Obligatiile lucratorilor

BIBLIOGRAFIE:
Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:
l. Legea nr,132/2010, publicat in M.O Partea Inr.461106.06.2010 privind colectarea
selectiva a deseurilor in institutiile publice .

2. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie2lll,publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie Z0!2,
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazanationala de date privind deseurile
rezultate din activitatile medicale.
4. Legea nt.319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea Im.646 din26.07.2006, Legea
securitatii si sanatatii in munca.



1.

TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:
5. Legea nr.132/2010 , publicat in M.O Partea Iw.46I/06.06.2010 privind colectarea
selectiva a deseurilor in institutiile publice .

6. Legea nr. 53/2003;:"",fl:tyffiHi:H*i::ilT 
" 

compretarle urterioare:

- Raspundere disciplinara.
7 ' Ordin nr. -1226 din 3 decembrie2012, publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 20!2 ,
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rentltate din activitatile
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile
rezultate din activitatile medicale :

- CAP. VII - Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile
medicale.

8. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07 .2006 , Legea
securitatii si sanatatii in munca:

b) Cap. III - Sectiunea I - obligatii generale ale angajatilor;
- Sectiunea a - II - a - Servicii de prevenire si protectie;
- Sectiunea a - III - a - Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, pericol grav si imminent;

b) Cap. IV - Obligatiile lucratorilor.

BIBLIOGRAFIE:
Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:
ORDIN nr. 961 din 19 august 2016, publicat in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 - pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii
de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in iunctie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care
urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare.
ORDIN NR.976 din 16 decembrie 1998 (actualizat) pentru apiobarea Normelor de igiena
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor .

H.G nr. 924 din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 - privind
aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare .

LEGEA nr.3l9/t4 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca.
GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

TEMATICA:
Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 , publicat in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 20T6 - pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii
de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in iunctie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care
urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare:- ANEXA I -Norme tehnice : CAp .I, CAp II, CAp. III.

- ANEXA 3 - Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor .

ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 199S ( actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pasrrarea, transportul si desfacerea alimentelor :

. - Norme de igiena privind productia, prelucarea, depozitarea, pastrarea, transportul si
desfacerea alimentelor CAP. 1, CAp.2,CAp. 3, CAp. 4.
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H.G nr. 924 din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 - privind
aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimehtare

- Cerinte generale de igiena: CAp . II, CAp. V, CAp. VIn.
LEGEA nr.3l9/14 iulie 2006 (actualizata)o a securitatii si sanatatii in munca .

- CAP IV- Obligatiile lucratorilor.
GASTROTEHNIA, manual de dietetica.


