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

www.dasbv.ro;  dasbv@dasbv.ro 
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                                                                                                Anexă la Anunțul nr. 109897/14.11.2022  

 

 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 13.12.2022 

 

1) Bibliografia şi tematica pentru 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.  

 

2) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului de infirmieră 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 
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- 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) 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 

         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. 
 

  4) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de psiholog specialist 

la Căminul pentru Persoane Vârstnice:   

1. CODUL DEONTOLOGIC al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică aprobat prin 

Hotărârea nr. 1 din 24 noiembrie 2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu 

drept de liberă practică; Emitent: Colegiul Psihologilor din România; Publicat în Monitorul Oficial nr. 

143 din 22 februarie 2019;  

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

Măsuri integrate de asistenţă socială, SecţiuneA a 4-a Asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

3. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor Vârstnice, persoanelor fară adopost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în difuicultate, preum şi a 

serviicor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; Anexa 1 – 

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale 

destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 967/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, 

cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I 

şi cod 8790 CR-PD-II. Emitent: Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale, Secţiunea 1, Modulul II Evaluare 

şi planificare; 

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

şi completările ulterioare: Cap. I Dispoziţii generale, Cap. II, Secţiunea 1 Evaluarea situaţiei persoanelor 

vârstnice care necesită asistenţă socială; Secţiunea a 2-a Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice; 

Secţiunea a 3-a Organizarea şi funcţionarea căminelor pentru persoane vârstnice; 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/34/Asistenta_sociala
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5. Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi; Autori: Florin Tudose, Cătălina Tudose, 

Letiţia Dobranici, Bucureşti, Editura Trei, 2011, Capitolul 6, Realitatea bolii psihice. Cadru clinic şi 

intervenţie psihologică, 6.2.2. Demenţele. 

 

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

principal  la Serviciul  Asistența Socială a Familiei și Copilului: 

 

1.Legea nr. 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; 

4. HG 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 forme de violență pe teritoriul altor state. 

 

6) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant  de asistent social 

specialist  la Serviciul  Asistența Socială a Familiei și Copilului: 

1.Legea nr. 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; 

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

în domeniul protecției drepturilor copilului; 

5. HG 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 forme de violență pe teritoriul altor state. 

 
 

7) Bibliografia şi tematica pentru pentru concursul de ocupare a posturilor vacante  de asistent 

social specialist la Serviciul  Asistența Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

 

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

2. Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificarile si completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

4.  H.G. nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
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5. Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 

dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.  

 

 8) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a posturilor vacante  de asistent social 

debutant  la Serviciul  Asistența Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

 

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

2. Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

4.  H.G. nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

  

 9) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant  de asistent social 

debutant  la Centrul Asistență Socială Comunitară: 

 

1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și 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 pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 7; 

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

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

completările ulterioare. 
 

  10) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent social 

debutant  la Serviciul  Asistența Socială: 

 

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

Secțiunea 4; 

2. Legea nr.17/2000 privind asistenţa 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 Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vâstnice; 

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

II, Cap. III. 

  

11) Bibliografia şi tematica pentru 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 - Secțiunile 

I și II 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 nr. I, II, IV, V, VI și Modulul III-Standardele nr. 1, 2, 3, 4 și  5;  

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

completările ulterioare -Cap. I, Cap. II, Cap. VI și Cap.VII. 
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  12) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor 

calificat I la Compartimentul Activităţi Conexe Serviciilor Sociale: 
 

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. 

 

13) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de spălătoreasă la 

Compartimentul Activităţi 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 

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. 

 

 

Nr. 

crt. 
Atribuţia şi funcţia publică Prenumele şi numele Data Semnătura 

1. 
Aprobat 

Director General 
Mariana Topoliceanu 14.11.2022  

2. 
Verificat Şef Serviciu 

 
Adina Ţierean 14.11.2022  

3. 
Elaborat 

Inspector superior 

Cristina 

Măroiu 

Nr. 

Pag. 
5 

Nr. 

ex. 
1 14.11.2022  

 


