
strada Marchian Nr.11, Telefon 0231 518812, fax 0231 517780

19.06.2017

BIBLIOGRA FI A 
IN  VEDEREA SUSTINERII

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIE1 DE A S /S T E N T  S E F  UPU  -  SM U RD
(UN POST)

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE - SMURD din str. Marchian nr. 11

BEBLIOGRAFIE

1. Ordin nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea §i organizarea unitafilor §i 
compartimenteior de primire a urgenfeior;

2. Ordin nr. 2021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare ale titlului IV "Sistemul nafional de asistenfa medicala de urgenfa $i de prim ajutor 
calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatafii;

3. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatafii -  republicare - Titlul 
IV: Sistemul nafional de asistenfa medicala de urgenfa §i de prim ajutor calificat si Titlul VII: 
Spitalele;

4. Ordin nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire §i limitare a infecfiilor asociate asistenfei medicale in unitafile sanitare;

5. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea §i efectuarea garzilor in unitafile publice din sectorul sanitar

6. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
de§eurilor rezultate din activitafi medicale §i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nafionala de date privind de$eurile rezultate din activitafi medicale;

7. Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curafarea, 
dezinfecfia $i sterilizarea in unitafile sanitare publice §i private, tehnicii de lucru §i interpretare 
pentru testele de evaluare a eficienfei procedurii de curafenie §i dezinfecfie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecfia mainilor, in funcfie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice in funcfie de suportul care urmeaza sa fie tratat §i a metodelor de evaluare 
a derularii §i eficienfei procesului de sterilizare;

8. Fisa Postului.
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