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1) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă pentru ocuparea postului de conducere de 

coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de Servicii Sociale pentru Persoane 

Vârstnice respectiv la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, Centrul de Zi de 

Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice și Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului 

Liber (tip club) pentru Persoane Vârstnice ,, Noua”: 

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

Secțiunea 2; 

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

ulterioare; 

3. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

4. Ordinul 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 6 şi 

ANEXA 8.  

5. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare- PARTEA VI 

Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică 

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL I Dispoziţii generale şi TITLUL III 

Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. III, Cap. IV, Cap. V. 

 

 

2) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de psiholog 

practicant la Căminul pentru Persoane Vârstnice:  

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

completările ulterioare: CAPITOLUL I Dispoziţii generale. CAPITOLUL II, SECŢIUNEA 1 Evaluarea 

situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială; SECTIUNEA a 2-a Servicii comunitare 

pentru persoanele vârstnice; SECŢIUNEA a 3-a Organizarea şi funcţionarea căminelor pentru persoane 

vârstnice.  

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

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
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protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în difuicultate, preum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; Anexa 1 – standarde 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate 

persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul 

serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 967/2015, cu mofificările şi completările ulterioare: cămine 

pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, 

centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-

II. Emitent: Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale, Publicat în: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 

februarie 2019. SECŢIUNEA 1, MODULUL II – EVALUARE ŞI PLANIFICARE. 

3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, SECŢIUNEA a 4-

a Asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 

4. CODUL DEONTOLOGIC al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din 24 noiembrie 2018. 

Emitent : Colegiul Psihologilor din România; Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 

februarie 2019. 

5. Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi. Autori: Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia 

Dobranici, Bucureşti, Editura Trei, 2011. Capitolul 6, Realitatea bolii psihice. Cadru clinic şi intervenţie 

psihologică, 6.2.2. Demenţele. 

 

 

3) Bibliografia şi tematica 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 și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

inspector de specialitate II la Serviciul Administrativ: 

 

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

PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III Personalul 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice 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. Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

            5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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5) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

referent I la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare: 

 

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

Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi 

evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III Personalul contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice Cap. III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, 

precum şi răspunderea acestuia; 

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

4. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar -contabile, Anexa nr.2 Norme specifice de 

utilizare a documentelor financiar -contabile, Grupa a III-a Bunuri de natura stocurilor.    

 

6) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de îngrijitor la 

domiciliu  la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice: 

 

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

completările 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- 

Acordarea Îngrijirilor şi modulul IV-Drepturi și Etică; 

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

- Spălatul mâinilor  

- Curăţenia 

- Îngrijirea pacientului 

- Mobilizarea pacientului 

- Schimbarea aşternutului 

- Îngrijirea escarelor 

- Alimentaţia pacientului. 

 

 

 

 

 


