
SPITALUL GENERAL CF GALAŢI

pentru concursul de ocupare a postului de tehnician dieteticii 
fa Spitalul General CF Galaţi

TEMATICA

1. Calcul pentru asigurarea necesarului zilnic de calorii
2. Alimente permise in diferite afecţiuni si stabilirea meniurilor cu încadrarea in alocaţia de hrana pentru 

consumurile colective
3. Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea 

alimentelor
4. Noţiuni generale de gastrotehnie. Cercetarea stării de salubritate a alimentelor. Tratamentul termic. 

Tehnici de gastrotehnie.
5. Regulile generale pentru igiena produselor alimentare
6. Recepţia si depozitarea materiilor prime
7. Prepararea de meniuri si servirea mesei
8. Regulile specifice de igienă pentru alimente de origine animală din 18.08.2005
9. Norme tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
10. Organizarea circuitelor în cadrul bucătăriei
11. Obligaţiile lucrătorilor din punct de vedere al securităţii muncii. Definiţii (termeni si expresii) privind 

securitatea muncii,
12. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

1. Bazele practice ale nutriţiei omului bolnav in spital si ambulatoriu ~ Prof. dr.Doc Iulian Mincu.Dr. T.Mogoş
2. Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor
3. Hotărârea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
4. Regulile specifice de igienă pentru alimente de origine animală
5. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 

unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei 
procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie 
de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează 
să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare , cu modificările si 
completările ulterioare;

6. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
7. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1226/2012 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, cu modificările si completările ulterioare;

8. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare;

9. Ordin 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de aparare împotriva incendiilor la unităţile 
sanitare, cu modificările si completările ulterioare

10. Hotărârea nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile 
sanitare publice,cu completările ulterioare

11. Norma privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital din 26.07.2006
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