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DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV   Anexă la Anunțul nr. 87261/16.10.2020 

SERVICIUL RESURSE UMANE                                                                  

 

                                                                                                             Aprobat Director general 

                                                                                                                Mariana Topoliceanu 
 

 

 

BIBLIOGRAFII  

PENTRU CONCURSUL DE ANGAJARE PE POSTURI CONTRACTUALE 

DIN DATA DE  12.11.2020 

 
1) Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului şef centru gradul 

II, la Căminul pentru Persoane Vârstnice şi Centrul de tip Respiro pentru Persoane 

Vârstnice:   

1. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale,  cu modificările şi completările ulterioare, Cap. III 

Sistemul de servicii sociale și Cap.VII Secțiunea a 2-a Finanțarea serviciilor sociale; 

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Partea VI Titlul III Cap.III- Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia 

publică, precum şi răspunderea acestuia; 

3. Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele 

sociale – Anexa 1; 

4. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. HG nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. HG.nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 
 

2)   Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de infirmieră la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice: 

1. Programul naţional de pregătire a infirmierelor” editat de OAMGMAMR, 2011- Note de curs : 

- Regimuri alimentare şi alimentaţia pacientului 

- Noţiuni de prim ajutor 

- Schimbarea lenjeriei de pat şi a lenjeriei personale 

- Toaleta pacientului. Igiena corporală şi vestimentară 

- Poziţia pacientului în pat 

- Mobilizarea pacientului 

- Transportul şi însoţirea pacienţilor 

- Prevenirea escarelor 

- Profilaxia şi combaterea infecţiilor nosocomiale 

- Precauţiuni universale 

- Accidente prin expunerea la sânge 

- Gestionarea deşeurilor provenite din unităţile sanitare   

2. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare, CAP. II, Secțiunea a 3-a 
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3. Ordinul nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale. Anexa 1, Modulul III Activități/Servicii, Standard 1 Îngrijire personală.  
 

 3)  Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de îngrijitor la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice:   

I. „Programul naţional de pregătire a infirmierelor” editat de OAMGMAMR, 2011 -Note de curs: 

1. Curăţenia  

2. Dezinfecţia  

3. Spălatul mânilor  

4. Purtarea echipamentului de protecţie  

5. Gestionarea deşeurilor provenite din unităţile sanitare  

 II. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și 

cantinele sociale – Anexa I – Modul IV, Standardul II, Standardul III. 

4)  Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de spălătoreasă la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice:   

1. Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru 

unitățile medicale, capitolele:  

- Definiții  

- Sortarea lenjeriei 

- Cântărirea lenjeriei 

- Procesul de spălare 

- Stoarcerea lenjeriei 

- Uscarea lenjeriei 

- Călcarea lenjeriei  

- Depozitarea și transportul lenjeriei curate 

- Responsabilități ale personalului încadrat în serviciul de spălătorie.  

2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și 

cantinele sociale – Anexa I, Modulul IV  - Mediul de viaţă, Standard 5  - Spaţii igienico-sanitare  

5)Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de 

îngrijitor la domiciliu  la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu: 

1. Legea nr. 17/2000 privind protecţia socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările 

şi modificările ulterioare,  

2. Ordinul nr. 29/2019 privind Aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

parăsit sistemul de protecţia copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificulate – 

Anexa 8 modulul III şi modulul IV. 

3. Suport curs “Îngrijitor la domiciliu” din care: 

- Spălatul mâinilor  

- Curăţenia 

- Îngrijirea pacientului 
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- Mobilizarea pacientului 

- Schimbarea aşternutului 

- Îngrijirea escarelor 

- Alimentaţia pacientului 
 

 6)   Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de conducere de 

coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de servicii sociale pentru 

persoane fără adăpost: 

1.Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. III 

Sistemul de servicii sociale și Cap.VII Secțiunea a 2-a Finanțarea serviciilor sociale; 

2.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

VI Titlul III Cap.III- Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, 

precum şi răspunderea acestuia; 

3.Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele 

sociale – Anexa 4, Anexa 5 şi Anexa 6; 

4.Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5.HG nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6.HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7.HG.nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 

 

7) Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de supraveghetori 

de noapte la Adăpostul de Noapte:   

1. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Cap I și Cap. IV;  

2. Ordinul nr. 29/2019 privind Aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au parăsit sistemul de 

protecţia copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificulate,  

Anexa 4 modulul I -standardele 1 și 2, modulul V -standard 1 și Anexa 5 modulul I -standardele 1 și 2, 

modulul III -standardele 1 și 2. 

 

8)  Bibliografia pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de conducere de şef 

serviciu gradul II vacant la Serviciul Administrativ:   
 

1.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea 

VI Titlul III Cap.III- Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, 

precum şi răspunderea acestuia; 

2. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste; 

4. Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cladiri, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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7. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in 

legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

9)   Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate SII la Serviciul Juridic, Relaţii cu 

publicul, Managementul Documentelor : 

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - 
Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea 

acestuia; 

2. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  

3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliul din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

4. PC - Depanare şi modernizare - ediţia a IV-a, Autor: Scott Mueller - Editura Teora 

5. Rețele de calculatoare – depanare și monitorizare, Autor: Terry Ogletree, Editura Teora 

6. Windows XP Professional, Autori: Robert Cowart, Brian Knittel - Editura Teora 

7. Microsoft Windows 7 in imagini, Autor: Mark Edward Soper - Editura Teora 

8. Manual Windows 8, Autor: Katherine Murray - Editura Teora 

Cunoştinţele verificate vor viza noţiunile de bază, bibliografia tehnică fiind orientativă. 

 

10)   Bibliografia pentru postul de asistent social practicant la Serviciul  Asistența Socială a 

Familiei și Copilului : 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

2. H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire 

a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, 

precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului 

standard al documentelor elaborate de către acestea; 

3. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

4. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul 

de caz în domeniul protecției drepturilor copilului. 

 

11)   Bibliografia pentru postul de asistent social debutant la Serviciul  Asistența Socială  : 

1.  Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2. Ordinul nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele 

sociale: Anexa 1 şi Anexa 8; 

3. Legea  nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. II, Cap. 

III,  Cap. IV. 
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4. HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

5. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal: Anexa 2 

6. OG. Nr. 57/2019 -Codul administrativ: Titlul V, Cap. III Secțiunea a-4-a art. 135-136, Cap. IV- 

Secțiunea a-2-a art. 154-157  

7. Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social: Cap. II și III 

8. Codul deontologic al profesiei de asistent social Nr. 1 al Colegiului Național al Asistenților 

Sociali din România publicat în  MO nr. 173/06.03.2008 

12)   Bibliografia pentru postul de asistent social principal la Serviciul  Asistența Socială  : 

1.  Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2. Ordinul nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele 

sociale: Anexa 1, Anexa 6 şi Anexa 8; 

3. Legea  nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolele II, 

III, IV, V(Secțiunea a-2-a) 

4.  HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

5. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal: Anexa 2 

6. OG. Nr. 57/2019 Codul administrativ: Titlul V, Capitolul III, Secțiunea a-4-a art. 135-136, 

Capitolul IV- Secțiunea a-2-a art. 154-157 

7. Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social: Cap. II, Cap. III 

8. Codul deontologic al profesiei de asistent social Nr. 1 al Colegiului Național al Asistenților 

Sociali din România publicat în  MO nr. 173/06.03.2008 

9. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată: Cap.III Secțiunea a-4-a și a-5-a 

 

13)   Bibliografia pentru postul de referent IA la Compartimentul Prevenire Situații de 

Urgență: 

1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Cap.II Secțiunile 1, 2, 6 și 8 

3. Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile 

3. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

4. Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 

reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

5. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificarile si completarile ulterioare, Cap. I, II 

și IV. 

 

14)   Bibliografia pentru postul de asistent social specialist temporar vacant la Căminul 

pentru Persoane Vârstnice: 

1. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

2. Ordinul nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale– Anexa 1 
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3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare Cap. III 

Secțiunile 1-4 și Cap.IV Secțiunea 4 

4. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările si completările ulterioare  

5. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor -cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa 1 la nomenclator, regulament-cadru de organizare şi funcţionare a 

a serviciului social cu cazare 

6. HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice 

 

15)   Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate SII temporar vacant la Serviciul 

Prestații Sociale: 

 

     1. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, cap. II 

Sistemul de beneficii de asistență socială 

2.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Titlul III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice 

3.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  Cap 

II  Executarea contractului individual de muncă.  

4.Ordin MMSSF nr. 73/2005 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de 

servicii sociale 

5.O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

6.H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

7.Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările 

ulterioare 

 8.H.G. nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare 

 

16)   Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate SII temporar vacant la Serviciul 

Juridic, Relaţii cu publicul, Managementul Documentelor : 

 

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Partea a VI‑a, Titlul III, CAP. III - Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

2. OG nr. 27/2002 privind reglemetarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările 

și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare – Cap. 

V, Secțiunea a 2-a, Nivelul local; 

 5. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare – Anexa 2 - Regulament-Cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de 

asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor; 

 6. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

 

                 Şef serviciu Rersurse umane                                                   Inspector superior 

                         Adina Ţierean                                                                    Cristina Măroiu 


