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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT MAGAZIE 
 
Tematica 
 
1. PREDAREA –PRIMIREA GESTIUNII DE BUNURI MATERIALE 

2. RASPUNDERILE GESTIONARULUI CF. LEGII 22/1969 

3. OBLIGATIVITI PRIVIND COLECTAREA DESEURILOR 

4. MASURI ORGANIZATORICE IN VEDEREA INCEPERII INVENTARIERII 

5. NORME SPECIFICE DE INTOCMIRE A DOCUMENTELOR FINANCIARCONTABILE: 

nota receptive, bon de predare, bon de consum, lista zilnica de alimente, aviz 

de insotire a marfii, fisa de magazine, lista de inventariere 

6. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PROTECTIA MUNCII SI 

P.S.I. 

 

 

Bibliografie  

1. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarului, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

2. HCM 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale 

3. ORDIN M.E.F. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ; 

4. ORDIN M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii . 

5. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice 

6. Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

7. H.G. 857/2011-Capitolul X-Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente si la 

normele de igiena privins productia, prelucrarea, deozitarea, pastrarea, transportul si 

desfacerea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

8. ORDINUL 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru 

testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de 

evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare. 

9.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si 
completările ulterioare; 

 CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor; 

 CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii; 

 CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi 
raportarea evenimentelor; 



 CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri; 
 

10.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în 
Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 CAPITOLUL I - Dispoziţii generale; 

 CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor  
- secţiunea 1 - obligaţii generale; 

-    secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului 
şi salariatului;  
 

 


