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PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 20.12.2021 

 

 

 

         1) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de asistent social 

debutant la Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului:  

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

2. HG 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – Cap.I, II, VI. 

 

           2) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent social 

debutant 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; 

4. HG nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap;  

 

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

conducere de coordonator personal de specialitate gradul II la 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, 
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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. 

 

      4) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă 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. 

 

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

debutant la Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc “Astra”: 

 

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

Secțiunea 2; 

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

destinate copiilor – ANEXA I Modulele I, II, IV, V, VI şi Standardele 1-5 de la Modulul III; 

3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare- Cap. I, Cap.II, Cap.VI și Cap VII. 

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

psihopedagog principal la Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc 

“Astra”: 

 

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

Cap.IV Secțiunea a-2-a; 

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

de zi  destinate copiilor – ANEXA I Modulele I, II, IV, V, VI şi Standardele 1- 5 de la Modulul 

III; 

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

completările ulterioare- Cap. I, Cap.II, Cap.VI și Cap VII şi Cap.VIII. 
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7) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor, cu 

jumătate de normă, la Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc 

“Astra”: 

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

Cap. 3.1 Curăţenia;  

Cap. 3.2 Dezinfecţia;  

Cap. 4.1 Spălatul mânilor;  

Cap. 4.2 Purtarea echipamentului de protecţie;  

Cap. 10 Comunicarea în echipă 

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

de zi destinate copiilor - ANEXA 1, MODULUL IV, Standardul 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL 

INFECŢIILOR. 

 

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

asistent social practicant la Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Protecția Victimelor  

Violenței Domestice: 

1. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare: 

Cap.II, Cap.III; 

2. 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 

3. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Cap.III; 

4. 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;  

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

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice–ANEXA 1.  

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

ulterioare -Cap.II , Cap.IV Secțiunea a II-a și Secțiunea a III-a. 

 

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

asistent social debutant la Centrul Asistenţă Socială Comunitară: 

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

IV- secțiunea 1; 

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 7; 

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

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

completările ulterioare. 

 

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

asistent social practicant la Centrul Asistenţă Socială Comunitară: 

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

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; 

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 modificările şi 

completările ulterioare. 
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 11) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă 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. 

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. 

 

12) 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, Cap.III, Cap.IV 

Secțiunea 2 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cap. II, Cap. III  

 

13) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent social specialist 

la Serviciul Asistenţă Socială:  

 

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

Secțiunea 2 

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, cu modificările şi completările ulterioare,  

Cap. II, Cap. III.  
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14) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent social principal 

la Serviciul Asistenţă Socială:  

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

Secțiunea 2 

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, cu modificările şi completările ulterioare 

Cap. II, Cap. III. 

 

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

la Centrul de Consiliere pentru Prevenirea şi 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.  

 

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

de inspector de specialitate II 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, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul III, Cap. III, Drepturi şi obligaţii ale 

personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;  

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

Secțiunea a 2-a, Nivelul local; 

3. Regulament (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). 

4. Manual/Ghid privind comunicarea online pentru administrația publică locală (Planificarea 

proiectării, standardizarea accesului, conţinutul minim pentru realizarea site-urilor web ale instituţiilor 

publice, accesibilitate web – http://old.fonduri-  

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/2_Studii_POSCCE/8_MCTI_Ghid

_Website_2008.pdf. 

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/2_Studii_POSCCE/8_MCTI_Ghid

_Website_2008.pdf. 

5. Tematică pentru testarea cunoștințelor IT:  

http://old.fonduri-/


6 

 

- Rețele de calculatoare, Depanare și monitorizare,  

- Principii generale privind arhitectura și funcționarea echipamentelor periferice: imprimante, scanere, 

unități de stocare externe, surse neîntreruptibile, 

- Configurare/administrare servicii de rețea (servere/stații de lucru),  

- Instalare/configurare/administrare antivirus,  

- Instalare, configurare, administrare, soluții de stocare date și soluții de backup, 

- Administrare website/intranet, 

- Instalare/configurare/administrare pachete Microsoft Windows (7, 8 și 10) și Microsoft Office,  

- Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatilă a datelor. 

(pot fi utilizate orice resurse/manuale/cursuri având această tematică). 

 

17) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă și proba practică 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, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, 

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

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

sau pericol iminent; 

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

ulterioare, 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.  

 

18) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent medical PL, cu 

jumătate de normă, la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost: 

1. Ordinul nr. 29/2019 privind 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 cantinele sociale: 

Anexa nr. 4 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă 

determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR PFA-I, 

Modul III, Standardele 1-2; 

Anexa nr. 5 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II, Modul II 

Anexa nr. 6 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de 

servicii sociale: Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ–PFA-I, Modul III, 

Standard 3; 

2. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical 

din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009; 

3. Ordinul Ministrului Sănătății 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;  
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4. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor 

de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de 

sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;  

5. Legea nr. 119/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2017 privind asistenţa medicală comunitară; 

6. HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară. 

 

19) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor, cu 

jumătate de normă, la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost: 

            1.,, 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.  

2.Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare:  

Cap. IV Obligațiile lucrătorilor.  

 

20) 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 de aplicare a Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

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. 

 

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

asistent social specialist la Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului:  

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

completările ulterioare; 

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

copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum 

și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență 

socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea; 

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

completările ulterioare; 

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

caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

5. H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă 

multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a 

Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în 

situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii 

români migranți victime ale altor fome de violență pe teritoriul altor state. 
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22) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant de 

asistent social specialist la Centrul de zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane fără 

Adăpost:    

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

integrate de asistență socială, Secțiunea 1-Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune 

socială; 

2. Ordinul nr.29/2019 privind 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 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată 

organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, Modulul I Accesarea serviciului; 

Modulul II Evaluare și Planificare; Modulul III Activități Derulate/Servicii Acordate. 

-  Anexa 5 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate 

ca adăposturi de noapte, Modulul I Accesarea serviciului; 

- Anexa 6 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate 

ca centre de zi destinate persoanelor adulte. 

 

23) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent medical S 

principal  și a postului temporar vacant de asistent medical PL la Serviciul Asistenţă Medicală în 

Unităţi de Învăţământ: 

BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  posturilor de asistent medical S 

principal  și a postului temporar vacant de asistent medical PL la Serviciul Asistență Medicală în 

Unități de Învățământ 

1. Ordinul Ministrului Sănătății și al Ministrului Învățământului nr. 438/4629/2021 privind asigurarea 

asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ  superior pentru 

menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru menținerea unui stil de viață sănătos 

2. Ordinul M.S. nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor 

3. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea  cabinetelor medicale şcolare) 

4. Ordinul M.S.P. nr. 1563/2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

5. Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV -2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate 

în muncă, pe perioada stării de alertă 

6. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei                                    

de COVID- 19, cu modificările și completările ulterioare  
7.Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar 

8. H.G. nr.2/2009  privind adoptarea codului de etică și deontologie a asistentului medical generalist, 

al moașei și al asistentului medical din România, republicată   

9. Urgenţele Medico-Chirurgicale, sinteze pentru cadre medii, autor  Lucreţia Titirca, Editura Medicală, 

1989 sau reeditările ulterioare până în prezent 

10. Tehnica îngrijirii omului sănătos și bolnav, autori L. Rogozea, T. Oglinda, Editura Romprint,  

Brașov, 2002 

11. Îngrijirea pacienților I - autori L. Rogozea, T. Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2004  

12. Îngrijirea pacienților II - autori L. Rogozea, T. Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2004 

13. Îngrijirea pacienților III - autori L. Rogozea, T. Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2005 

14. Îngrijirea pacienților IV - autori L. Rogozea, T. Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2005 

 

TEMATICA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical la 

Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ 
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I. Cunoştinţe profesionale necesare pentru indeplinirea atribuţiilor la locul de muncă: 

1. Metodologia privind examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari  

şi elevi; 

2.  Atribuţiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe şi şcoli referitor la : 

- activităţi privind asistenţa medicală preventivă; 

- activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă; 

- activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale. 

3.  Boli infecţioase: - educație sanitară, supraveghere epidemiologică, triaj epidemiologic 

-  combaterea bolilor infectioase 

- administrarea vaccinurilor 

- scarlatina, varicella, rujeola, rubeola, HIV-SIDA, toxiinfecții alimentare, tetanus, parotidita 

epidemică, hepatita acută virală, meningita, botulism, tuberculaza, dizenterie,boala diareică acută, tuse 

convulsivă, difteria 

4.  Atitudinea în şocul anafilactic la preşcolari şi elevii din grupa de varstă  7 – 18 ani: diagnostic, 

terapia de  urgenţă,  măsuri concomitente; 

5. Afectiuni dermatologice: educatie sanitara, dermatoze alergice, dermatita atopica, infectii bacteriene 

cutanate, dermatofitii, candidoza, pediculoza 

6. Diagnosticul şi atitudinea terapeutică de urgenţă prespitalicească în: insuficienţa respiratorie acută, 

criza de astm bronşic, pierderea temporară a conştienţei, colica biliară şi renală, starea de rău convulsiv 

criza spasmofilică, hemoragia nazală, corpii străini oculari, arsurile oculare traumatismele pe regiuni 

anatomice inclusiv entorse, luxaţii, fracturi, traumatismele vaselor şi hemostaza provizorie, plăgile, 

îngrijirea plăgilor, tehnica pansării plăgii la locul accidentului şi în cabinetul medical (ce se face şi ce 

nu se face), plăgile cu potenţial tetanigen, durerile acute de diferite etiologii, arsurile termice, insolaţia, 

febra; 

7. Resuscitarea cardio-respiratorie; 

8. Intoxicaţiile acute exogene: criterii de apreciere a periculozităţii, diagnostic, măsuri terapeutice 

nespecifice de prim ajutor şi administrarea de antidoturi; 

II.  Cunoştinţe ale prevederilor legale necesare pentru îndeplinirea activităţilor şi atribuţiilor 

specifice postului de asistent medical generalist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


