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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. înreg: 68686 Data:30.07.2021    

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 23.08.2021 

 

 
1) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă și proba practică la concursul de ocupare 

a posturilor de muncitor calificat I la Compartimentul Servicii Conexe Serviciilor Sociale din 

subordinea Serviciului Administrativ: 

1. Legea nr.64/2008, republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub 

presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, Cap IV  Obligațiile și 

responsabilitățile  deținătorilor/utilizatorilor de instalații /echipamente și Cap. V Accidente, forța 

majoră sau pericol iminent; 

2. Ordinul nr. 663/2010 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea prescripțiilor 

tehnice Anexa 6 Prescripția tehnică PT C9-2010 ,, Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă 

presiune ”: Cap.III Autorizarea funcționării, Cap. IV Utilizarea /Exploatarea cazanelor și Cap. V 

Verificarea tehnică periodică și Verificarea tehnică neprogramată Secțiunea I; 

3. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, Cap.IV Obligațiile lucrătorilor; 

4. Legea n. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 22 Obligații principale ale fiecărui salariat; 

5. Prescripția tehnică iscir PTC9/2010.  
 

 

2) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor de 

supraveghetori de noapte 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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3) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

kinetoterapeut  la Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ,,Sfântul 

Nicolae”: 

 

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

IV Secțiunea 3  

2. Ordinul nr. 82/2019  privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, MODULUL III - EVALUARE 

ŞI PLANIFICARE (Standarde 1-3), MODULUL IV - ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII       (Standardele 

de la  nr. 1 -până la nr.7 inclusiv). 

3. Noţiuni generale de kinetoterapie: bibiografie 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 

 

 4) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de psiholog 

practicant la Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ,,Sfântul Nicolae”: 

 

1. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,  din 24 noiembrie 2018 

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

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările si completările ulterioare: Cap. III, Cap. 

IV Secţiunea a 3-a; 

4 Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, MODULUL III - EVALUARE ŞI 

PLANIFICARE (Standarde 1-3), MODULUL IV - ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII (Standarde 1 - 7). 

5.”Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi”, autori Tudose Florin, Tudose Cătălina, 

Dobranici Letiția, Ed. TREI, 2011 București (Cap. 1.4. Modelul biopsihosocial, pag. 49-51; Cap. 

1.5. Elemente de neuropsihologie- Subcap. 1.5.1. Psihologul și neuropsihologia și Subcap. 1.5.2. Ce 

este neuropsihologia clinică, pag. 52;  Cap. 6.1. Principiile etiologiei, pag. 262-265) 

  

 

5) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de referent 

IA la Compartimentul Prevenire Situații de Urgență: 

 

1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Cap.II Secțiunile 1, 2, 6 și 8; 

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

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile; 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 

reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

și IV. 

 

 

 

6) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de inspector 

de specialitate I la Serviciul Monitorizare Programe Strategie: 

1) Legea- nr. 292/2011 a Asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, Cap. I  

Dispoziţii generale, Cap. III Sistemul de servicii sociale, Cap. V Construcţia instituţională a 
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sistemului naţional de asistenţă socială, Secţiunea a 2-a Nivelul local, Cap.VII Finanţarea 

asistenţei sociale 

     2) Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap.II Acreditarea furnizorilor de servicii sociale 

3) Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

4)  HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa 2, Regulament-cadru din 8 noiembrie 2017 de organizare şi 

funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizată în subordinea consiliilor locale ale 

municipiilor şi oraşelor, cu modificările și completările ulterioare  

           5) 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 sistem integrat şi cantinele 

sociale: 

-Anexa 1, Standarde minime din 3 ianuarie 2019 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. 

867/2015, 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: Modulul I- Accesarea 

serviciului (Standardele 1-3) şi Modulul VI - Management şi resurse umane (Standardele 1-2) 

 -Anexa 4 Standarde minime din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, 

cod 8790 CR-PFA-I: Modulul I - Accesarea serviciului (Standardele 1-3) şi Modulul VI - 

Management şi resurse umane (Standardele 1-2) 

-Anexa 6 Standarde minime din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale acordate 

în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru 

următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-

I, Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de 

zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele 

traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I şi 8899CZ-VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără 

adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I şi cod 8899 CZ-PFA-II, Centre de zi de integrare/reintegrare socială, 

cod 8899 CZ-PN-IV: Modulul I - Accesarea serviciului (Standardele 1-3) şi Modulul VI - 

Management şi resurse umane (Standardele 1-2) 

6) Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor: Anexa 1 Standarde minime din 3 ianuarie 2019  

de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii 

separaţi sau în risc de separare de părinţi 

7) Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 

Standarde specifice minime din 16 ianuarie 2019 de calitate pentru servicii sociale organizate ca 

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie 

de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Modulul I - Managementul serviciului social (Standardele 1 - 4) 

8)  Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului 

local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

              9) Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, 

cu modificările și completările ulterioare 
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7) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă și proba practică la concursul de ocupare a 

postului de inspector de specialitate debutant la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, 

Managementul Documentelor: 

 

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

- Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea 

acestuia; 

2. OG nr. 27/2002 privind reglemetarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

4. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare, 

5. 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), CAP. III, 

Drepturile persoanei vizate, Secţiunea 1 -Transparenţă şi modalităţi, Secţiunea 2 - Informare şi 

acces la date cu caracter personal; 

6. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

7. INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/1996; 

8. Manual/Ghid privind Planificarea realizării paginilor web pentru administrația publică 

locală -  http://dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2017/07/Web-Ghid-A4-19-pagini-4-iulie-

cu-text.pdf); 

9. Manual/Ghid privind comunicarea online pentru administrația publică locală (Planificarea 

proiectării, standardizarea accesului, conţinutul minim pentru realizarea site-urilor web ale 

instituţiilor publice, accesibilitate web - http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-

62/Documente_Suport/Studii/2_Studii_POSCCE/8_MCTI_Ghid_Website_2008.pdf. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 30.07.2021  
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