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Nr. 
crt. 

Funcţia  Bibliografie 

1 Consilier 
juridic 

debutant 

-       Legea Nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificările şi 
completările la zi, Cap.VII – VIII 
-    Legea  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările la zi 
 

2 Infirmieră 
debutantă – 
Secţia O.G. 

- ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale în unităţile sanitare 

- ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 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 

-  ORDIN   Nr. 1226 din  3 decembrie 2012 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională 
de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 
 

3  
Infirmieră 

debutantă – 
Compartiment 

N.N. 

- ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale în unităţile sanitare 

- ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 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 

-  ORDIN   Nr. 1226 din  3 decembrie 2012 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională 
de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 
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