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1) Bibliografia și tematica la concursul de ocupare a postului de conducere de coordonator 

personal de specialitate la centrele de servicii sociale pentru copii și familie, respectiv la Centrul de 

îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc ,, Astra” și Centrul de Zi pentru Consiliere și 

Sprijin pentru Părinți și Copii: 

1. Legea nr. 292/2011 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare – CAP.I, CAP.II, CAP.VI, CAP.VII şi CAP. VIII. 

4. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor, ANEXA 1 MODULELE I, II, IV, V, VI şi Standardul 1 de la MODULUL III. 

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 – 

ANEXA 2 

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

8.  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 la concursul de ocupare a postului de conducere de coordonator 

personal de specialitate la centrele de servicii sociale pentru victimele violenței domestice, 

respectiv la centrul Servicii Sociale pentru Informarea și Sensibilizarea Populației în Domeniul 

Prevenirii și Combaterii Violenței Domestice, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru 

Protecția Victimelor Violenței Domestice, Centrul de Asistență destinat Agresorilor și la centrele de 

Consiliere pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie: 

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

Secțiunea 2  

2. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap.I, Cap.III, Cap.IV, Cap.V şi Cap.VI 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_27_2019.pdf
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3. Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice–ANEXA 5 şi ANEXA 6. 

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 – 

ANEXA 1 şi ANEXA 2 

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

8. 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 

 

3) Bibliografia și tematica la concursul de ocupare a postului de conducere de coordonator 

personal de specialitate la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost, respectiv la 

Adăpostul de Noapte, Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, Centrul de zi de Informare şi 

Consiliere: 

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

Secțiunea 3  

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 

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.  

3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările si 

completările ulterioare; 

4. HG nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 

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

ulterioare 

6. 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 

7. 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 

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

9.    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 
 

    4) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de  asistent social principal la 

Centrul Asistenţă Socială Comunitară: 

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

Cap. VI ; 

2. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 7. 
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4. Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- cap.V;  

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

modificările ulterioare; 

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

7. OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

5) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent social practicant la Centrul 

de Consiliere pentru Prevenirea si Combaterea Violenţei în Familie: 

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

Secțiunea 2  

2. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap.I, Cap.III, Cap.IV, Cap.V şi Cap.VI. 

3. Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice– ANEXA 4. 

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

ulterioare 

5. HG nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 

multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 

a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în 

situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state – ANEXA 1 

6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap.VI, Secţiunea a 3-a, art. 94-99. 

 6) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent social practicant la 

Serviciul Asistenţă Socială: 

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

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

ulterioare. 

3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

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

din România publicat în Monitorul Oficial nr. 173/06.03.2008 

 7) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de psiholog practicant la Centrul 

de Îngrijire de Zi pentru Copiii aflaţi în Situaţii de Risc ,,Astra”: 

1. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,  din 24 noiembrie 2018 

2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările si completările ulterioare: Cap. III, Cap. IV 

Secţiunea a 2-a; 

3. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor - ANEXA 1 MODULELE I, II, IV, V, VI şi Standardul 1 de la MODULUL III. 

4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare – CAP.I, CAP.II, CAP.VI, CAP.VII şi CAP. VIII 

8) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant  de asistent 

social principal la Serviciul  Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

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

2. Legea nr. 488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice din aplicarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
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4. HG nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

5. Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

9) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor de muncitor calificat I la 

Compartimentul Servicii Conexe Serviciilor Sociale din subordinea Serviciului Administrativ: 

1. Legea nr.64/2008, republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub 

presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, Cap IV  Obligațiile și 

responsabilitățile  deținătorilor/utilizatorilor de instalații /echipamente și Cap. V Accidente, forța 

majoră sau pericol iminent; 

2. Ordinul nr. 663/2010 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea prescripțiilor 

tehnice Anexa 6 Prescripția tehnică PT C9-2010 ,, Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă 

presiune ”: Cap.III Autorizarea funcționării, Cap. IV Utilizarea /Exploatarea cazanelor și Cap. V 

Verificarea tehnică periodică și Verificarea tehnică neprogramată Secțiunea I; 

3. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, Cap.IV Obligațiile lucrătorilor; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 22 Obligații principale ale fiecărui salariat; 

5. Prescripția tehnică ISCIR, PTC9/2010.  

 10) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


