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TEMATICA 

1. Ordinul MS. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, 
depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor: 
a. Cap. I- Norme generale; 
b. Cap. II- Norme privind productia; 
c. Cap. III- Norme privind prepararea alimentelor; 
d. Cap. IV- Norme privind depozitarea si transportul alimentelor; 
e. Cap. VII- Norme privind personalul initatilor alimentare. 

2. Ordinul nr. 1761/ 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea 
în unităţile sanitare 
CAP. I- Definiţii  
CAP. II- Curăţarea  
CAP. III- Dezinfecţia 
ANEXA 3. PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc 

3. Ordin nr. 1.101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
ANEXA 4 - PRECAUŢIUNILE STANDARD- Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale 

4. Ordinul nr. 1.226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţi medicale 
CAP. III. Clasificări 
CAP. V. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere 
CAP. VI. Ambalarea deşeurilor medicale 
CAP. VII. Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

5. Legea nr. 319/ 2006 privind securitatea si sanatatea in munca. 
Cap. IV. Obligatiile lucratorilor 

6. Manual de dietetica in practica medicala curenta - Albert-Francois Creff, editura Polirom, 2010. 
a. Alimentatia in diabet (pag. 73- 86); 
b. Dietetica in bolile stomacului (pag. 151- 176); 
c. Dietetica in bolile ficatului si ale vezicii biliare (pag. 177- 188); 
d. Dietetica in afectiunile renale (pag. 113- 142); 
e. Dietetica in bolile inimii (pag. 95- 112). 
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