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1)   Bibliografia pentru ocuparea posturilor de infirmieră 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. 29/03.01.2019 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 pentru ocuparea  posturilor de îngrijitor la domiciliu  la Unitatea de Îngrijiri 

la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice: 

1. Legea nr. 17/2000 privind protecţia socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările 

şi modificările 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: 
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- Spălatul mâinilor  

- Curăţenia 

- Îngrijirea pacientului 

- Mobilizarea pacientului 

- Schimbarea aşternutului 

- Îngrijirea escarelor 

- Alimentaţia pacientului 

 

 

3)Bibliografia pentru ocuparea postului de conducere de coordonator personal de 

specialitate gradul II pentru centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost: 

 

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

Secțiunea 3  

2. 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 4, ANEXA 5 şi ANEXA 6.  

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

completările ulterioare; 

4. HG nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 

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

ulterioare 

6. HG nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

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

ulterioare 

7. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

8. HG.nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 
 

  

4)   Bibliografia pentru ocuparea posturilor de asistent social practicant la Serviciul  

Asistența Socială a Familiei și Copilului : 

 

1.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 2. H.G.nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire 

a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, 

precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului 

standard al documentelor elaborate de către acestea; 

3. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

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

servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție. 
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5)Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent social practicant la Centrul de Consiliere 

pentru Prevenirea si Combaterea Violenţei în Familie: 

 

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

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 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice– ANEXA 4. 

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

ulterioare 

5. HG 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 

multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 

a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 

aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, 

precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state – 

ANEXA 1 

6. Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap.VI, Secţiunea a 3-a, art. 94-99. 

 

6)   Bibliografia pentru ocuparea  postului de asistent social specialist vacant la Căminul 

pentru Persoane Vârstnice: 

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

şi completările ulterioare 

2. Ordinul nr. 29/03.01.2019 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 

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 modiările si completările ulterioare; 

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

regulamentelor -cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa 1 la nomenclator, regulament-cadru de organizare şi funcţionare a 

a serviciului social cu cazare 

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

 

7) Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent social practicant la Centrul Asistenţă 

Socială Comunitară: 

 

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

2. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară; 

3.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 7; 

4.Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cap.V;  

5. Legea nr. 17/2000 privind protecţia socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările 

şi modificările ulterioare. 
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8) Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent social specialist la Centrul Asistenţă 

Socială Comunitară: 

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

și Cap. VI ; 

2. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară; 

3.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 7; 

4.Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cap.V;  

5. Legea nr. 17/2000 privind protecţia socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

6.Ordonanța nr.68/2003 privind serviciile sociale. 

 

9) Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent social principal la Centrul Asistenţă 

Socială Comunitară: 

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

și Cap. VI ; 

2. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară; 

3.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 7. 

4. Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cap.V;  

5. Legea nr. 17/2000 privind protecţia socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

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

7.Ordonanța nr.68/2003 privind serviciile sociale. 
 

10)Bibliografia pentru ocuparea postului temporar vacant  de asistent social principal la 

Serviciul  Asistența Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

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

2. Legea nr. 488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul 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; 

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. 
 

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. 
4 

Nr. 

ex. 
1 15.07.2021  
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