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1. OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ: din Partea a VI-a numai Titlul III - Personalul contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice( art.538-562) şi Partea a VII-a – Raspunderea administrativă(art.563-
579)  
2. Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, publicat ȋn Monitorul 
Oficial nr. 121 din 15.02.2019. 
 3. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.961/2016 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, cu modificarle și completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 681 din 
02.09.2016 
 4. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 791 din 07.10.2016  
5. Ghidul de nursing - Lucreţia Titircă:  
-  Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie;  
-  Nevoia de a bea şi a mȃnca Nevoia de a se mişca şi a avea o poziţie bună; 
-  Nevoia de a se ȋmbrăca şi dezbrăca; 
-  Nevoia de a menţine temperatura constantă a corpului; 
-  Nevoia de a menţine tegumentele curate şI integer; 
-  Nevoia de a comunica ; 
-  Recoltarea produselor biologice şi patologice Administrarea medicamentelor 
 6. Urgentele medico- chirurgicale(sinteze)- Lucreţia Titircă 
 7. Nursing -Tehnici de evaluare şi ȋngrijiri acordate de asistenţii medicali- Lucreţia Titircă  
 

 
A se avea in vedere variant actualizată a actelor normative! 

 
 

Reprezentant legal, 
Viceprimar cu atribuţii de primar, 
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