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 Bibliografia examenului de promovare: 

A. BUCĂTAR II: 

 ORDIN MSP Nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi 

certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordin MS  Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

 ORDIN MS Nr. 1761/2021 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 acestui; 

 ORDIN MS Nr. 1226/2012 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;  

 ORDIN MSP Nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; Cap I – norme generale,, Cap II – norme privind 

productia (Industria alimentara), Cap. III – norme privind prepararea alimentgelor 

(Alimentatia Publica si Colectiva), Cap IV  Norme privind depozitarea şi transportul 

alimentelor, CAP. 7   Norme privind personalul unităţilor alimentare (art. 86-88) 

 Legea Nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea Nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

B. FRIZER II: 

 

 ORDIN MSP Nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi 

certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă, cu modificarile si completarile ulterioare;  



 Ordin MS  Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

 ORDIN MS Nr. 1761/2021 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 acestui; 

 ORDIN MS Nr. 1226/2012 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;  

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

completările ulterioare; 

 Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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