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BIBLIOGRAFIA și TEMATICA  

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de spălătoreasă 

 

 

 
TEMATICĂ 
 

1. Ordinul MS 1101/2016/30.09.2016-privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – aparut in MO 791 din 

7.10.2016 

Precautiuni standard ,managmentul accidentelor cu expunere la sânge 

2. Ordinul MS 1761/2021 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– aparut in MO 882 din 14.09.2021 

cap II,III 

3. Ordinul MS 1226 din 3.12. 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale – publicat in MO 

855 din 18.12.2012. 

Anexa 1- Capitolele: II, III, IV, V, VI, VII, . 

Anexa III 

 

4. Ordinul 1025/07.12.2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- responsabilităţile lucrătorilor din spălătorie 

- atribuţiile de bază ale părţilor responsabile de asigurarea calităţii serviciilor de spălătorie 

- sortare lenjeriei 

- cântărirea lenjeriei 
- procesul de spălare 

- stoarcerea lenjeriei 

- uscarea lenjeriei 

- călcarea lenjeriei 
- depozitarea şi transportul lenjeriei curate 
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- predarea lenjeriei curate către secţii 
 

5. Fișa postului de spălătoreasă 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Ordinul MS 1101/2016/30.09.2016-privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare – aparut in MO 791 din 

7.10.2016 

2. Ordinul MS 1761/2021 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– aparut in MO 882 din 14.09.2021 

3. Ordinul MS 1226 din 3.12. 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale – publicat in MO 

855 din 18.12.2012: 

4. Ordinul 1025/07.12.2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru 

unitatile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 
INTOCMIT, 

SEF SERV.AD-TIV  

                      

ING.GRAMA MIHAI    ASISTENT  COORDONATOR SPITAL ,   

       BUDULECI IOANA CLAUDIA 

 

 

 

 

APROBAT,       AVIZAT, 

MANAGER       DIRECTOR MEDICAL 

C.J.PANDELE VICTOR-DINU                   DR.TOCARU IURIE 
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