BIBLIOGRAFIE ELECTRICIAN
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011 privind
aprobarea reglementarii tehnice “ Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
instaltiilor electrice aferente cladirilor “, indicativ I 7 – 2011
Cap.2. Terminologie si abrevieri pg. 12-21
Cap.3 Determinarea caracteristicilor generale ale instalatiilor pg.21-39
Cap.4 Protectii pentru asigurarea securitatii pg. 40-80
Cap.5 Alegerea si montarea echipamentelor electrice pg.81-140
Cap.7.1 Instalatii electrice speciale pg. 209-212
7.9 Instalatii electrice in amplasamente pentru utilizari medicale pg.240-246
7.22 Instalatii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la
incendiu pg.276-280
7.23. Inslatii electrice pentru iluminatul de siguranta pg. 281-286
Cap.8 Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice si a sistemului de protectie
impotriva trasnetului pg.292-306
Cap.9 Prevederi generale pentru exploatarea instalatiilor electrice pg.307-316
Anexa 5.3.3.Clasificarea cablurilor pg.389-393
Anexa 6.9 Definirea zonelor din spital si caracteristici ale acestora pg.449-451
BIBLIOGRAFIE INGRIJITOARE CURATENIE
1. ORDINUL 961 din 19 august 2016 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private,
Cap.I,II,III,IV.
2. ORDINUL 1101 din 30 septembrie 2016 – privind aprobarea Normelor de
supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare,
Anexa 4.
3. ORDINUL nr. 1226 din 3 decembrie 2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din
activitati medicale – ANEXA 1.
BIBLIOGRAFIE REFERENT I A
1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 ( republicată), privind reforma în domeniul
sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie, cu modificări şi
completări ; TITLUL VII -Spitalele.
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 ( actualizată) a securităţii şi sănătăţii în muncă,
publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie, cu modificări şi completari .
3. Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a Legii nr.319 din 14
iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicat în Monitorul Oficial nr. 882
din 30 octombrie 2006 cu modificări şi completari, aprobate prin HG 1425/2006.
4. O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 ( actualizată) privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002
cu modificări şi completări ulterioare.

5. Legea nr. 544 din 12 noiembrie 2001 ( actualizată) privind liberal acces la
informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23
octombrie 2001, cu modificări şi completări.
6. Legea nr. 477 din 08 noiembrie 2004, privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.
1105 din 26 noiembrie 2004, cu modificări şi completări.
7. O.G. 33 din 30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

