
ANEXA 3 
LA DISPOZITIA NR.  196/15.06.2021 

BIBLIOGRAFIE INSTRUCTOR CFM 

Ø Regulament cadru de organizare si functionare a serviciului social cu cazare: “ 
Camin pentru persoane varstnice Sf C-tin  si Elena “. 

Ø Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 
parasit sistemul de protectie  a copilului si altor categorii de persoane adulte 
aflate in dificultate, precum si a serviciilor  acordate in comunitate, serviciilor 
acordate in sistem integrat si cantinele social; 

Ø Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată ; 

Ø Constituţia României; 
Ø PARTEA I, VI – titlul III şi VII din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ø Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ø  
BIBLIOGRAFIE INFIRMIER 

Ø Regulament cadru de organizare si functionare a serviciului social cu cazare: “ 
Camin pentru persoane varstnice Sf C-tin  si Elena “. 

Ø Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 
parasit sistemul de protectie  a copilului si altor categorii de persoane adulte 
aflate in dificultate, precum si a serviciilor  acordate in comunitate, serviciilor 
acordate in sistem integrat si cantinele social; 

Ø Ordinul ministrului sănătății nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile 
sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care 
urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei 
procesului de sterilizare; 

Ø Constituţia României; 
Ø PARTEA I, VI – titlul III şi VII din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



Ø Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ø Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ø .Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă   
         Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie; Nevoia de a bea şi a 
mânca;Nevoia de a elimina;•  Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură; 
Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca; Nevoia de a menţine• temperatura constantă 
a corpului; Nevoia de a menţine tegumentele curate şi integre; Nevoia de a 
comunica.	

	


