
UNITATAEA DE ASISTENȚĂ MEDICO/SOCIALĂ PLENIȚA 

 
 

Tematica: 

 

Asistent medicali: 

- Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali de 

Lucreţia Titirca; 

- Urgentele medico-chirurgicale de Lucreţia Titirca; 

- Medicina interna pentru cadre medii, editura 2010 de Corneliu 

Borundel; 

- Ordinul MS 261/2007 

- Ordinul MS 1226/2012 

Ingrijitor curăţenie: 

- Ordinul MS 261/2007 

- Ordinul MS 1226/2012 

- Fisa postului 

Spalatoreasa 

- Ordinul M.S. nr. 1025/ 2000 pentru aprobarea Normelor privind 

serviciile de spalatorie pentru unitatile sanitare      

 - Ordinul M.S.nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.    

- Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in 

institutiile publice. - Notiunile fundamentale de igiena 

Instalator sanitary 

  

Muncitor calificat 

 

1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze - Stefan Vintilă, Editura Didactica, 1987. 

2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz (Exploatare si intretinere)- Mihai Ilina, 

Constantin Luță Editura Tehnica Bucuresti 1974. 

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare. 

4. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

5. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 845/2015 privind aprobarea reglementării tehnice 

"Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire 



centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ 

I 13-2015. 

6. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice 

"Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare 

aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", 

indicativ I9-2015.  

Paznic 

 

1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 

protectia persoanelor; 

2. HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor; 

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Ordin MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 

impotriva incendiilor; 

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 

7. OMS nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a 

regimului de acces in unitatile sanitare cu paturi din reteaua Ministerului 

Sanatatii; 

8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual 

din autoritatile si institutiile publice. 
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