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pentru postul vacant de agent DDD 

 
     1. ,,Noțiuni fundamentale de igienă,, - dr. Nicolae Poll și dr. Ileana Adriana   Șerban; 
         Cap. 4 – Spațiile în care se desfășoară activitățile de prestări servicii 
                  4.5 Dezinfecția 
                  4.6 Prevenirea și combaterea vectorilor 
         Cap. 5 – Personalul 
                  5.1 Igiena personală a lucrătorului 
                  5.2 Echipamentul de protecție. 
     2. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,  prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

         - Anexa 4 – Precauțiile standard. 

     3. Ordinul M.S.  nr. 1226 din 03.12.2012 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. 

          - Capitolul II, IV, V, VI, VII, XI 

          - Anexa 3 

    4. Ordinul nr. 1.761/2021 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 acestuia;  

                - Capitolul I, II, III 

                - Anexa 3 
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                                                                         Tematica 

pentru postul vacant de agent DDD 
 
 
 

 
    1. Curățarea și dezinfecția în unitățile sanitare. 
           - definiții 
           - curățenia 
           - dezinfecția 
           - sterilizarea 
   
     2. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale. 
         - obiective și domenii de aplicare 
         - clasificări 
         - ambalarea deșeurilor 
         - depozitarea temporară 
         - transportul 
         - eliminarea finală 
 
   3. Prevenirea infecțiilor associate asistenței medicale 
 
   4. Proceduri recomandate pentru dezinfectarea mâinilor, în funcție de nivelul de risc 
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