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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 25.11.2021 

 

 1) 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 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 5 şi ANEXA 6.  

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

ulterioare  

5. 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  

6. 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 – 

ANEXA 1 şi ANEXA 2  

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

8. 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. III, Cap. IV, Cap. V. 

 

2) 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 2; 

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

ulterioare; 
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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 I Dispoziţii generale şi TITLUL III 

Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. III, Cap. IV, Cap. V. 

 

 

3)Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de şef 

serviciu la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ: 

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 Personalul 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. III Drepturi şi obligaţii ale personalului 

contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

2.  Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare - TITLUL III - Timpul 

de muncă şi timpul de odihnă, TITLUL V -Sănătatea şi securitatea în muncă. 

3. HG nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1 – Norme 

Metodologice, pct. 2 – Lichidarea cheltuielilor; 

5.  OUG nr. 162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare: 

6.  Ordinul nr. 438/4429/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru 

menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. 

7. Ordinul nr.1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 

privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

8. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

9. HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

10. Ordinul nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor. 

11. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

psihopedagog principal la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc 

“Astra”: 

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

Cap.IV Secțiunea a-2-a; 
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2. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 

de zi  destinate copiilor – ANEXA I Modulele I, II, IV, V, VI şi Standardul 1,2,3,4,5 de la 

Modulul III; 

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

completările ulterioare- CAP.I, CAP.II, CAP.VI, CAP.VII şi CAP.VIII. 

5) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de psiholog 

practicant la Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței 

domestice:  

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; 

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 1.  

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

ulterioare -Cap.II , Cap.IV Secțiunea a II-a și Secțiunea a III-a. 

 

6). Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de psiholog 

practicant la Căminul pentru Persoane Vârstnice:  

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

completările ulterioare: CAPITOLUL I Dispoziţii generale. CAPITOLUL II, SECŢIUNEA 1 Evaluarea 

situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială; SECTIUNEA a 2-a Servicii comunitare 

pentru persoanele vârstnice; SECŢIUNEA a 3-a Organizarea şi funcţionarea căminelor pentru persoane 

vârstnice.  

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

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

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

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 mofificările 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, Publicat în: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 

februarie 2019. SECŢIUNEA 1, MODULUL II – EVALUARE ŞI PLANIFICARE. 

3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, SECŢIUNEA a 4-

a Asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 

4. 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. 

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. 
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7) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de asistent 

social practicant la Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor  violenței 

domestice: 

1. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social: Cap.II, Cap.III; 

2. Codul deontologic al profesiei de asistent social Nr.1 al Colegiului Național al Asistenților Sociali 

din România publicat în MO nr. 173/06.03.20083 

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

4.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;  

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

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice–ANEXA 1.  

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

ulterioare -Cap.II , Cap.IV Secțiunea a II-a și Secțiunea a III-a. 

 

8) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de  asistent 

social practicant la Centrul Asistenţă Socială Comunitară: 

1. Legea nr. 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, cu modificările şi 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 

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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap.V;  

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

completările ulterioare. 

 

  9) Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de  asistent 

social principal la Centrul Asistenţă Socială Comunitară: 

1. Legea nr.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, cu modificările şi 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 

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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- 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.Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

10)Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a posturilor de asistent social practicant la 

Serviciul Asistenţă Socială:  

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

Secțiunea 2 

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

ulterioare.  

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

completările ulterioare.  

4. HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;  
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5. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal: Anexa 2  

6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social: Cap. II, Cap. III  

 

11) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului de asistent social specialist la 

Serviciul Asistenţă Socială:  

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

Secțiunea 2 

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

ulterioare.  

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

completările ulterioare.  

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

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

publice de asistenţă socială şi 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.  

 

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

Serviciul Asistenţă Socială:  

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

Secțiunea 2 

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

ulterioare.  

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

completările ulterioare.  

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

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

publice de asistenţă socială şi 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. 

 

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

Centrul de Consiliere pentru Prevenirea si Combaterea Violenţei în Familie: 

1. Legea nr. 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 nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice– ANEXA 4.  

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

ulterioare.  

5. HG nr.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 

 

14) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

inspector de specialitate IA la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, Managementul 

Documentelor: 

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

a Administrația publică locală, Titlul V - Autorităţile administraţiei publice locale (art. 105 – 147);  

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

completările ulterioare;  

3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare – Cap. V, Secțiunea 

a 2-a, Nivelul local; 

4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

completările ulterioare; 

6. 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, 

7. HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor 

de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public 

8. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

15) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

inspector de specialitate II 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;  

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. 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/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/2_Studii_POSCCE/8_MCTI_Ghid

_Website_2008.pdf. 

ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/2_Studii_POSCCE/8_MCTI_Ghid

_Website_2008.pdf. 

5. Tematică pentru testare cunoștințe IT:  

- Rețele de calculatoare, Depanare și monitorizare,  

- Principii generale privind arhitectura și funcționarea echipamentelor periferice: imprimante, scanere, 

unități de stocare externe, surse neîntreruptibile, 

- Configurare/administrare servicii de rețea (servere/stații de lucru),  

- Instalare/configurare/administrare antivirus,  

- Instalare, configurare, administrare, soluții de stocare date și soluții de backup, 

- Administrare website/intranet, 

- Instalare/configurare/administrare pachete Microsoft Windows (7, 8 și 10) și Microsoft Office,  

- Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatilă a datelor. 

(pot fi utilizate orice resurse/manuale/cursuri având această tematică). 

http://old.fonduri-/
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16) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

referent 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;  

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. Ordinul de zi nr. 217/1996 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și 

deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale. 

 

17) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

referent I la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare: 

 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 Personalul contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice Cap. III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, 

precum şi răspunderea acestuia; 

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

4. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar -contabile, Anexa nr.2 Norme specifice de 

utilizare a documentelor financiar -contabile, Grupa a III-a Bunuri de natura stocurilor.    

18) Bibliografia și tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului de 

inspector de specialitate II la Serviciul Administrativ: 

 

            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 Personalul 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual 

din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

2. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cladiri, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

19) 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; 
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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.  

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

 

21). Bibliografia şi tematica pentru proba scrisă la concursul de ocupare a postului 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 mânilor; 4. Purtarea echipamentului de protecţie;  

5. Gestionarea deşeurilor provenite din unităţile sanitare  

 II. 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 I – Modul IV, 

Standardul II, Standardul III. 

22) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant de asistent social 

principal la Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități:  

1. Legea nr. 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. 
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23) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant de asistent social 

specialist la Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului:  

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

completările ulterioare; 

2. H.G. 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 şi combaterea violenţei domestice, 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. H.G. 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 fome de violență pe teritoriul altor state. 

24) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant de asistent social 

specialist la Centrul de zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost:    

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

integrate de asistență socială, Secțiunea 1-Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune 

socială; 

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 a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale:  

- Anexa 4 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată 

organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, Modul I Accesarea serviciului; Modulul 

II Evaluare și Planificare; Modulul III Activități Derulate/Servicii Acordate. 

-  Anexa 5 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate 

ca organizate ca adăposturi de noapte, Modul I Accesarea serviciului; 

- Anexa 6 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate 

ca centre de zi destinate persoanelor adulte; 

25) Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant de asistent social 

debutant la Serviciul Asistenţă Socială:   

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

Secțiunea 2 

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

ulterioare.  

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

completările ulterioare.  

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

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

publice de asistenţă socială şi 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 . 

 


