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- ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia,
prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
- HOTĂRÂRE nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare
- Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare
a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în
funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care
urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
- Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
- Alimentatia rationala a omului sanatos si bolnav, I.Mincu, D. Boboia, ed. Medicala, Bucuresti,
1975
- Bucatarie, D. Chiriac, V. Borzea, D. Chiriac, ed. Nationala, 2008

Tematica bucatar
- ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia,
prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
- cap I, cap II, cap III, cap IV, cap VII,
- HOTĂRÂRE nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare
- Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare
a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în
funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care
urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
- anexa 1, cap. 1,2,3
- anexa 3
- anexa 4
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- Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
-anexa 3 blocul alimentar, art. 144 - 156

- Alimentatia rationala a omului sanatos si bolnav, I.Mincu, D. Boboia, ed. Medicala, Bucuresti,
1975
- Bucatarie, D. Chiriac, V. Borzea, D. Chiriac, ed. Nationala, 2008
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