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Bibliografia pentru postul de asistent social 

 

1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările si completările ulterioare Cap. IV Secţiunea a 2-a;  

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

- ANEXA 1, MODULELE I- II, MODULUL III Standardele 1-9 şi MODULELE IV-VI  

3. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările si completările ulterioare: Cap. II, Cap. III  

4. 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 

 
 

     Bibliografia pentru postul de asistent medical comunitar 
 

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

activității de asistență medicală comunitară – cap. III, cap. IV și cap. V; 

2. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare – cap. 

I şi cap. II; 

3. Hotărârea nr. 2/02.07.2009 privind adoptarea codului de etică și deontologie al asistentului medical 

generalist, al moașei și al asistentului medical din România, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

 

   Bibliografia pentru postul de kinetoterapeut 
 

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

destinate copiilor - ANEXA 1, MODULUL II, MODULUL III Standardul 1 şi Standardul 7 şi MODULUL V 

2. Noţiuni generale de kinetoterapie, bibliografie recomandată: 

-Tudor Sbenghe, “Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor”, Editura Medicală 1981 

- Tudor Sbenghe, “Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare”, Editura Medicală, Bucureşti 

1987 

 

Bibliografia pentru postul de îngrijitor 

 

1. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației: 

Cap. VI - Norme de igiena pentru unitățile de folosință publică, art.50;  

2. Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, 

Modulul IV - Mediul Fizic - Amenajare și siguranță – Standardul 3 Igiena și controlul infecțiilor. 

 

 


