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                                                                   ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ BRAȘOV 

Str. Panselelor, nr. 23, Braşov, cod postal 500419  

Tel+40-368-469995, +40-368-465415,+40-368-464081, Fax. 0368-464083 

www.dasbv.ro;  dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 10326 

Serviciul Resurse Umane                                                                                           Ind. dos.: 2A 

                                                                                                Anexă la Anunțul nr. 26440/09.03.2023 

 

 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 31.03.2023 

 

1) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului de infirmieră debutant şi a 

posturilor de infirmier 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. 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 pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 1, Modulul III 

Activități/Servicii- Standard 1 Îngrijire personală. 

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 pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 1, Modulul III 

Activități/Servicii, Standard 1 Îngrijire personală.  

 

2)  Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant 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 mâinilor;  

4. Purtarea echipamentului de protecţie;  

5. Gestionarea deșeurilor provenite din unitățile sanitare 
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         II. 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 cantinelor sociale, Anexa 1, 

Modulul IV- Standardul II, Standardul III; 

 

  3) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de supraveghetor la 

Adăpostul de noapte din cadrul centrelor de servicii sociale pentru persoane fără adăpost:   

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

  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 system integrat şi cantinele sociale 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; 
 

4) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor vacante de bucătari la Serviciul 

Activități Conexe Serviciilor Sociale:   

1. Ordinul nr. 976/1998, pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, 

depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, 

CAP. III- Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă);  CAP. IV Norme 

privind depozitarea şi transportul alimentelor; CAP. VII Norme privind personalul unităţilor 

alimentare;                        

2. HG nr.924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;  

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, Modul IV-

Alimentație; 

5) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor vacante de spălătoreasă la 

Serviciul Activități Conexe Serviciilor Sociale:   

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

medicale: Anexa 1 Norme tehnice 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 M.S. nr. 961//2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de 

evaluare a eficienței procedurii de curațenie și dezinfecței, procedurilor recomandate pentru dezinfecția 

mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de 
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suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de 

sterilizare:  

-Anexa 1, Cap.1, Cap.2 şi Cap.3 

-Anexa 3 

-Anexa 4. 

 

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

Serviciul Activități Conexe Serviciilor Sociale și la Serviciul 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, cu modificările și completările 

ulterioare- Cap IV Obligațiile și responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor de instalații/echipamente”. 

2. Prescripția tehnică PT C9-2010 ,,Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune; 

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

ulterioare, Cap.II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6; 

4. Legea nr.53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare- Titlul II, Cap. 

II Executarea contractului individual de muncă-drepturile și obligațiile salariaților, drepturile și 

obligațiile angajatorului. 

 

7) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de inspector de 

specialitate I  la Serviciul Administrativ:  

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- Drepturi și 

obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia;  

2.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare,  

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții clădiri, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

5. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare;  

6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Cap. I. 

 

8) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de inspector de 

specialitate II  la Serviciul Administrativ:  

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- Drepturi și 

obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia;  

2.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare,  

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții clădiri, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

5. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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9) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante 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.  

 

  10) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor la Centrul 

de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice:  

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

serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, Anexa 1, Modulul V- 

Standardul 2, -Spații igienico -sanitare și Standard 3 -Igiena și controlul infecțiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nr. 

crt. 
Atribuţia şi funcţia publică Prenumele şi numele Data Semnătura 

1. 
Aprobat 

Director General 
Mariana Topoliceanu   

2. 
Verificat Şef Serviciu 

 
Adina Ţierean 09.03.2023  

3. 
Elaborat 

Inspector superior 

Cristina 

Măroiu 

Nr. 

pag. 
4 

Nr. 

ex. 
1 09.03.2023  

 


