
BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat- statia neutralizare deseuri 

 

1. 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 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

2. Legea nr.319 / 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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BIBLIOGRAFIE asistent medical  

 

3. ORDIN nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 

private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 

efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a 

derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

1. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare ; 

2. 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 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Bibliografie postul de muncitor necalificat 
 

1. 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 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. Notiuni de intretinere a spatiilor verzi; 

3. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitati de 

manipulare marfuri;  

4. LEGEA nr.319 / 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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BIBLIOGRAFIE POST  MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN:  

 

 

 1.Electroenergetica - Manual pentru electricieni – editura AREL - Bucuresti 2009 

dr.ing.dipl.Fita Nicolae Daniel, dr.ing.dipl.Diodiu Lucian;  

2. „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice 

aferente cladirilor” indicativ I7/2011;  

3. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale - Legea nr. 123 din 10.07.2012 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012 cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

4. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia 

manualele şi cărţile din literatura tehnică de specialitate);  

5. Agenda electricianului, Editura tehnica, Autor ing.E.Pietrareanu;  

6. Standard ocupational electrician echipamente electrice si energetice;  

7. Legea 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

8. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

9. HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 

protecţie la locul de muncă cu modificarile si completarile ulterioare; 
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BIBLIOGRAFIE  Arhivar Debutant 

 

 

 LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 legea Arhivelor Naţionale - 

REPUBLICARE*)  

cu modificarile si completarile ulterioare 

 LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor –  

Republicare*) cu modificarile si completarile ulterioare 

 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

 Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 instrucţiuni privind activitatea de 

arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente 
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Bibliografie  post vacant de ingrijitoare  

 

        1.Ordinul nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere,    prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare 

        2. ORDIN nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, 

evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul 

acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul 

de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi 

controlul eficienţei acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare 

         3.Ordinul 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. 

          4.Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003,cu modificarile si completarile 

ulterioare 
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BIBLIOGRAFIE asistent medical debutant 

 

 ORDIN nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 

private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 

efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a 

derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia; 

 ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare ; 

 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 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România cu modificarile si completarile ulterioare. 
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BIBLIOGRAFIE asistent medical principal 

 

 ORDIN nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 

private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 

efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a 

derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia; 

 ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare ; 

 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 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România cu modificarile si completarile ulterioare. 
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BIBLIOGRAFIE moasa principal 

 

 ORDIN nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 

private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie 

efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a 

derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia; 

 ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare ; 

 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 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România cu modificarile si completarile ulterioare. 
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BIBLIOGRAFIE POST  MUNCITOR CALIFICAT – LACATUS 

 

1.Lăcătuşerie generală - Autori: ing. Emil Arieşean, ing. Gh. Peptea; 

2.Tehnologia ansamblării şi montajului - Autori: ing. Gheorghe Ion; 

3. Legea 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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BIBLIOGRAFIE PSHILOG PRACTICANT 

1. Codul deontologic al profesiei de psiholog – www.copsi.ro  

2. Competenţele psihologului clinician – www.copsi.ro 

 3. Daniel David, Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Ed. Polirom Iaşi, 

2006 

 4. Psihologie medicală (vol. 1,2), Ioan Bradu Iamandescu, Ed. Info Medica  

5. Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia Dobranici, Tratat de psihopatologie şi 

psihiatrie pentru psihologi, Ed. Trei, Bucureşti, 2011  

6. DSM IV-TR, Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia a 

IV-a revizuită, Editura Humanitas, 2011 

 7. Florin Tudose, Fundamente în psihologia medicală. psihologie clinică şi 

medicală în practica psihologului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 

2006  

8. Letiţia Dobranici, Sănătate mintală, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti, 2008  

9. Blagloslov A., Constantin C., Lazar F. (aut.) – Informare şi sensibilizare în 

problematica HIV/SIDA, Editura PsihoCover, 2007 

 10. E. Kubler Ross – Despre moarte şi a muri, Editura Elena Francisc Publishing, 

2010  

11. Holdevici I., Ghid practic de psihoterapie raţional-emotivă şi cognitiv-

comportamentală, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2000 

 12. Mitrofan I., Buzducea D. – Psihologia pierderii şi terapia durerii, editura 

Albeda, Bucureşti, 1999  

13. Mitrofan I. (coordonator) – Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului 

– abordare experienţieală, Editura SPER, Bucureşti, 2001 
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