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Tematica și Bibliografia propusă la concursul de ocupare a unor posturi vacante de infirmieră si 

infirmieră debutant in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina    
 
  

Tematica propusă: 
 

1. Definiții si drepturile pacientului care utilizează servicii de sănătate. 
2. Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale: 

                Definiții; 
               Tipuri de deșeuri; 

                Ambalarea deșeurilor medicale; 
              Transportul deșeurilor rezultate din activitățile medicale; 
               Atribuțiile infirmierei. 

3. Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea in unitățile sanitare 
publice și private: 

              Definiții; 
              Curățarea; 
-         Dezinfecția. 

4. Procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor, in funcție de nivelul de risc. 
5. Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in funcție de suportul care urmează 

să fie tratat. 
6. Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale in unitățile sanitare: 
-          Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care      
lucrează in sistemul sanitar la produse biologice: definiții, atribuțiile persoanei expuse 
accidental; 
-          Precauțiunile standard: Măsurile minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea   
infecțiilor asociate aistenței medicale. 
7.  Conduita etică și profesională a personalului din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slatina : 
            Principii generale; 
            Norme generale de conduită profesională a personalului din cadrul Spitalului         
Județean de Urgență Slatina. 
8. Calitățile și atribuțiile infirmierei 
9. Drepturile pacienților 
10. Regimul alimentar 
11. Primul ajutor in cazul hemoragiilor 
12. Îngrijiri ale pacienților 
13. Circuitul lenjeriei 
14. Noțiuni de epidemiologie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia propusă:  
 

1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale. 

2. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordinul Ministrului Sănătății nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 

lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de 

risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează 

să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, 

modificat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.604/2017; 

4. Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

5. Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slatina aprobat prin Decizia managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.2590/21.09.2021. 

6. Programul Național de Pregătire a Infirmierelor- O.A.M.G.A.M.M.R., Editura ALMA MATER- 

Cluj Napoca 2012 pag.15-16, pag.17-21, pag.36-37, pag.55-56, pag.71,pag.77-94, pag.158, 

133-153. 

 
 
 
 

Director de îngrijiri, 
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