TEMATICA DE STUDIU ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat de Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen
în vederea încadrării, din sursă externă, a unui post de personal contractual, muncitor calificat IV- I
(spălător textile – COR- 912103)

I.TEMATICĂ:
1.Securitatea şi sănătatea în muncă;
2.Apărarea împotriva incendiilor;
3.Norme de igienă;
4.Răspunderea juridică
5.Norme de asigurarea cu materiale de întreţinere a unităţilor M.A.I.
6.Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
7.Aplicarea normelor igienico- sanitare;
8.Aplicarea NPM şi NPSI;
9.Detaşarea petelor de pe obiectele textile;
10.Eliminarea umidităţii din obiectele textile spălate;
11.Pregătirea obiectelor textile pentru spălare/curăţire;
12.Spălarea obiectelor textile;
13. Călcarea obiectelor textile;
II. BIBLIOGRAFIE:
1.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în munca, CAP. IV Obligaţiile lucrătorilor;
2.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor, Secţiunea
a 6-a, Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
3.Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, CAP. VI - Norme de igienă pentru unităţile de
folosinţă publică;
4.Ordinul Ministrului sănătății nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind
serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale, Anexa 1 - Norme tehnice privind serviciile de
spălătorie pentru unităţile medicale, punctele 2. Definiţii, 3. Colectarea la sursa şi ambalarea lenjeriei, 4.
Transportul şi depozitarea lenjeriei murdare, 5. Sortarea lenjeriei, 6. Cântărirea lenjeriei, 7. Procesul de
spălare,8.Stoarcerea lenjeriei, 9. Uscarea lenjeriei, 10. Călcarea lenjeriei, 11 .Depozitarea şi transportul
lenjeriei curate;
5.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, Titlul XI Răspunderea juridică;
6.Ordinul ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 503/30.05.2008 privind asigurarea
structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale
specifice, Norma nr. 12 pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igienă, pct. III, IV, V şi VI;
7.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
8. Suport de curs pentru pregătirea profesională în specialitatea “Operator universal spălător textile
și curățător chimic”
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