
TEMATICA I BIBLIOGRAFIAȘ

PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE POSTURILOR  DE ÎNGRIJITOARE
DIN CADRUL DIREC IEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MURE , OCUPATEȚ Ș

ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

I. TEMATICA

1.  Atribuţii specifice îngrijitoarei de curăţenie, conform fi ei postuluiș .
2.  ANEXA  Nr.  1  -  NORME  TEHNICE   privind  curăţarea,  dezinfecţia  şi

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
 CAPITOLUL I – Definiţii -  cură are, dezinfecţie, dezinfecţie de nivelț

scăzut, dezinfecţie curentă;
 CAPITOLUL  II  -  Curăţarea -  Reguli  esen iale   pentru  utilizareaț

produselor folosite în activitatea de curăţare; Între inerea ustensilelorț
de cură are.ț

 CAPITOLUL  III –  Dezinfecţia -  Metodele  de  aplicare  a
dezinfectanţilor pe suprafeţe, respectiv dispozitivele medicale; Metoda
recomandată  pentru  dezinfecţia  curentă;  Condi ii  necesare  lț a
prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante.  

3. ANEXA Nr. 3 – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în
funcţie de nivelul de risc - Procedurile pentru igiena mâinilor.

4. Sistemul de colectare selectivă în institu ii publiceț  - Condiţii  pe care
trebuie  să  le  respecte  sistemul  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  din
institu iile publice; Categorii de de euri supuse colectării selective ( inclusivț ș
men ionarea culorilor recipientelor de colectare selectivă, în funcţie de tipulț
de deşeuri colectate).

5. Definirea direc iilor de sănătate publică jude eneț ț

II. BIBLIOGRAFIA

1)  Fi a postului pentru ș îngrijitoarea de curăţenie;

2) Ordinul MS nr.  1761/2021 pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind
curăţarea,  dezinfecţia  şi  sterilizarea în  unităţile  sanitare  publice şi  private,
evaluarea  eficacită ii  procedurilor  de  cură enie  i  dezinfec ie  efectuate  înț ț ș ț
cadrul  acestora,  procedurile  recomandate  pentru  dezinfec ia  mâinilor  înț



func ie  de  nivelul  de  risc,  precum  i  metodele  de  evaluare  a  derulăriiț ș
procesului de sterilizare i controlul eficien ei acestuiaș ț ;

3) Legea  nr.132/2010  privind  colectarea  selectivă  a  deşeurilor  în  instituţiile
publice;

4) Ordinul  ministrului  sănătă ii  nr.1078/2010  ț privind  aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – Anexa
nr.1 - CAPITOLUL I -Dispoziţii generale


