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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.59667/27.06.2022  
 

 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 20.07.2022 
 

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

Centrul Asistență Socială Comunitară: 

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

Cap.VI, sect. 1, 2, 4; 

2. OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și 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 

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 7. 

4. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cap.V. 

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

completările ulterioare. 

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

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

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

Centrul Asistență Socială Comunitară: 

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

2. OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și 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 

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 7. 

4. Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cap. V. 

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

completările ulterioare. 
 

 3) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de conducere de șef serviciu 

la Serviciul Asistență Socială: 

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

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

completările ulterioare, 

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

completările ulterioare; 

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

5.HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 

ulterioare -Anexa 2; 

6.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 I, Cap. III, Cap. IV, Cap. V. 
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 4) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de asistent social specialist la 

Serviciul Asistență Socială: 

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

Secțiunea  4; 

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

completările ulterioare,  

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

completările ulterioare. 

4. HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

5.HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și 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. 

 

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

Serviciul Asistență Socială: 

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

Secțiunea  4; 

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

completările ulterioare,  

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

completările ulterioare. 

4. HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

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

II, Cap.III. 

 

6) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de psihopedagog 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  și  Cap.IV, 

sectiunea a 2-a; 

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

destinate copiilor – ANEXA 1 MODULELE I, II, IV, V, VI și Standardul 1, 2, 3, 4, 5 de la MODULUL 

III. 

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

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

 

 

 7) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor cu jumătate de 

normă, la centrele pentru persoane fără adăpost: 

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 mâinilor;  

Cap. 4.2 Purtarea echipamentului de protecţie;  

Cap. 10 Comunicarea în echipă 

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 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 nr. 5 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate 

în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CRPFA -II– Modul II, Standardele 

1-5.  
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 8) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor vacante de infirmier debutant 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. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, CAP. II, Secțiunea a 3-a 

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.  
 

  9) Bibliografia şi tematica la 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 

         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. 
 

  10) 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. 
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11) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante  de asistent social debutant  la 

Serviciul  Asistența Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

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

2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 12) Bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate I la 

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență: 

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. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap.II Secțiunea 1, 2, 6 și 8, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

3. Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

4. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Cap.II, Cap.IV şi Cap. V-VII 

5. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificarile si completarile ulterioare, Cap. I-II și Cap. 

IV 

6. HG nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

7. HG nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea 

adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie 

civilă, cu modificarile si completarile ulterioare. 

8. Ordinul nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 

înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

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

personal de specialitate gradul I 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 1 și 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 1, ANEXA 5 şi ANEXA 6.  

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

ulterioare  

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 III Personalul contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice Cap. III. 
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14) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante  de asistent social specialist cu 

jumătate de normă  la Centrul de  Asistență destinat agresorilor : 

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

Secțiunea  1; 

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 6.  

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

ulterioare; 

5. HG. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei 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 forme de violență pe teritoriul altor state-ANEXA 1. 

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

    Cap. II, Cap.III. 

 

 

15) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante  de psiholog principal cu 

jumătate de normă  la Centrul de  Asistență destinat agresorilor : 

1.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. 

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

Secțiunea  1; 

3.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  

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

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice– ANEXA 6.  

 

 

 

16) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante  de asistent social practicant la 

Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice: 

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

Secțiunea 1 și 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 1.  

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

ulterioare; 

5.HG. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei 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 forme de violență pe teritoriul altor state-ANEXA 1. 

6. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare- Cap. VI, Secțiunea a 3-a, art.94-99. 
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17) 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 1 și Secțiunea 4; 

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 III Personalul contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice Cap. III. 

 

18) 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.  

  19) Bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de referent M I la Serviciul Juridic, 

Relaţii cu publicul, Managementul Documentelor: 

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, 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. Legea nr.16/1996 privind arhivele Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de 

conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. 
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 20) Bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate I 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 

respective art. 549-553, art. 376 alin. (2), art. 430, art. 432–434, art. 437-441, art. 443-449, art. 458-

506 alin. (1)-(9), art. 490, art. 491);  

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. Pentru cunoștințele IT pot fi utilizate orice surse/manuale/cursuri ce cuprind următoarele 

teme: 

- Rețele de calculatoare – configurare, administrare, menținerea în stare operațională a rețelei, 

servere, stații de lucru; 

- Administrare și configurare politici de securitate a rețelei, managementului rețelei – 

configurări useri, parole, semnătură electronică – digitală; 

- Instalare, configurare, administrare de servicii de securitate antivirus, antispam și firewall; 

- Utilizarea computerului – sisteme de operare Windows, instalare, configurare; 

- Instalare echipamente periferice – imprimante, scannere, etc.; 

- Microsoft Office – editare text, calcul tabelar, formule, baze de date, prezentari; 

- Instrumente online, Internet, poșta electronică, browsere web, aplicații și conferințe online, 

administrare, modificare pagini web; 

- Arhitectura calculatoarelor, medii de stocare, soluții de back-up. 

 

 

  21) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante 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, 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. 
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