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       1)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 mâinilor;  

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. 

 

 

        2)Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor vacante de îngrijitor cu normă 

întreagă și 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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 3) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor vacante 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. 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.  
 

  4) 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. 
 

5) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului vacant  de asistent social practicant la 

Serviciul  Asistența Socială a Familiei și Copilului: 

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

completările ulterioare; 

2. HG 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 și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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4. Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz 

în domeniul protecției drepturilor copilului; 

5. Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii 

și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție. 
 

6) Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor vacante  de asistent social specialist 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; 

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; 

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. 
  

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

la Căminul 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 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, 

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

1-4 și Cap.IV secțiunea 4, 

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

5. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-

cadru de organizareși funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 

1 la nomenclator, regulament -cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare, 

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

8)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.  
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   9) 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. 

 

 

  10) 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. 

 

 

Nr. 

crt. 
Atribuţia şi funcţia publică Prenumele şi numele Data Semnătura 

1. 
Aprobat 

Director General 
Mariana Topoliceanu   

2. 
Verificat Şef Serviciu 

 
Adina Ţierean   

3. 
Elaborat 

Inspector superior 

Cristina 

Măroiu 

Nr. 

Pag. 
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Nr. 

ex. 
1 26.05.2022  

 


