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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

Concurs recrutare funcții contractuale 31.07.2018 

 

 

DIRECȚIA  PENTRU  PROTECȚIA  DREPTURILOR  COPILULUI 

ASISTENT MEDICAL Creșa “Potcoava"; Creșa „Ghiocelul” 

 

Bibliografie 

 

1. Manual de medicina interna pentru cadre medii – autor Corneliu Borundel 

2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, Ed Cison 2001, Autori F.Chiru, G.Chiriu, L.Moraru , pag.295-349, 

pag.349-377, pag.416-454, pag.98-108, 

3. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de 

asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR, 

4. Legea nr. 272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor 

unităţi de educaţie timpurie.   

6. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare  

7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

8. Atlas de medicina de urgenta – Hans Anton Adams , Andreas Flemming, L.A, H.R. 

9. Ordin 1955/1995 Norme de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor 

10.  Cod etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului  medical din Romania 

11.  Copilul sanatos si bolnav – Serban Cretu 

12.  Regulamentul intern al DGASPC Sector 3 

13.  Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC Sector 3 

 

Tematică 

1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, Ed Cison 2001; Manual de medicina interna pentru cadre medii – 

autor Corneliu Borundel 

- Ingrijirea copilului bolnav si a copilului sanatos 

- Administrarea medicamentelor 

- Convulsii febrile si alte convulsii 

- Urgente medicale 

- Exercitarea profesiei de asistent medical 

- Bolile alergice si respiratorii 

- Bolile sistemului osos – traumatismele scheletului 

- Recoltarea produselor biologice si patologice 

- Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale 

- Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.  

- Durerile abdominale recurente. 

- Boala diareica acuta simpla.  

- Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica si acidobazica; rehidratarea orala 

si parentala. Principiile nutritiei parentale.  

- Sindroame de malabsortie.  

- Parazitoze intestinale.  

- IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acuta; otomastoidita 

acuta si cronica; laringitele acute; traheobronsite acute.  

- Pneumonii acute si cronice la copil.  

- Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.  

- Boli congenitale de cord; clasificarea si terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale de cord 

necianogene boli congenitale de cord cianogene.  

- Malformatii obstructive si anomalii valvulare.  

- HTA la copil.  

- Insuficienta cardiaca a sugarului si copilului. 

- Socul in pediatrie.  
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- Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii – hemofilii 

- Convulsiile accidentale si epilepsia copilului 

- Stari comatoase 

- Dindromul de hipertensiune intracraniana si endemul cerebral acut 

- Stopul cardio-respirator si renimarea cardiorespiratorie 

- Inroxicatiile accidentale cu alcol etilic si metilic, oxid de carbon, hidrocarburi volatile, ciuperci otravitoare, plumb 

si derivatii, substante methemoglobiniznte, substante corozive, organofosforate, atropine, neuroleptice 

antidepresionare triciclice, substante deprimante ala SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K 

- Infectiile tractului urinar. 

- Insuficienta renala acuta si cronica.  

- Icterele sugarului si copilului.  

- Hepatitele cronice si cirozele hepatice.  

- Insuficienta hepatica acuta.  

- Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica, anemiile hemolitice congenitale si dobandite, 

corpusculare si extra corpusculare, anemiile hipoplazice si aplazice, anemiile prin deturnare, anemiile prin 

deperditie.  Diabetul zaharat.  

- Obezitatea la copil.  

- Rujeola, rubeola, varicela, scarlatina.  

- Tusea convulsiva  

- Mononucleoza infectioasa.  

- Parotidita infectioasa.  

- Difteria.  

- Dizenteria.  

- Salmonelozele.  

- Poliomielita.  

- Hepatitele acute virale.  

- Tetanosul.  

- Toxinfectiile alimentare. 

- Tuberculoza copilului. 

2.  Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC Sector 3 

3. Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului  

4. Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

5. HG 1252/2012 Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară:  

Cap. II - Organizarea şi funcţionarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

Cap.  III - Conţinutul educativ al activităţii de educaţie timpurie; 

Cap.  IV - Resursa umană angajată în creşe şi în alte unităţi în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară; 

Cap.  V - Relaţia cu părinţii şi comunitatea; 

Cap.  VI - Monitorizarea activităţii din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

              Cap.  VII - Finanţarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie antepreşcolară; 

 

ASISTENT MEDICAL Casa de Tip Familial "Crinul Alb": 

 

Bibliografie 

1. Manual de medicina interna pentru cadre medii – autor Corneliu Borundel 

2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, Ed Cison 2001, Autori F.Chiru, G.Chiriu, L.Moraru , pag.295-349, 

pag.349-377, pag.416-454, pag.98-108, 

3. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei 

de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR, 

4. Legea nr. 272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

5. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului 

de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi  

6. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare  

7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

8. Atlas de medicina de urgenta – Hans Anton Adams , Andreas Flemming, L.A, H.R. 

9. Ordin 1955/1995 Norme de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor 

10.  Cod etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului  medical din Romania 

11.  Copilul sanatos si bolnav – Serban Cretu 

12.  Regulamentul intern al DGASPC Sector 3 

13.  Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC Sector 3 
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Tematică 

1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, Ed Cison 2001; Manual de medicina interna pentru cadre medii – 

autor Corneliu Borundel 

- Ingrijirea copilului bolnav si a copilului sanatos 

- Administrarea medicamentelor 

- Convulsii febrile si alte convulsii 

- Urgente medicale 

- Exercitarea profesiei de asistent medical 

- Bolile alergice si respiratorii 

- Bolile sistemului osos – traumatismele scheletului 

- Recoltarea produselor biologice si patologice 

- Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale 

- Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.  

- Durerile abdominale recurente. 

- Boala diareica acuta simpla.  

- Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica si acidobazica; rehidratarea orala 

si parentala. Principiile nutritiei parentale.  

- Sindroame de malabsortie.  

- Parazitoze intestinale.  

- IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acuta; otomastoidita 

acuta si cronica; laringitele acute; traheobronsite acute.  

- Pneumonii acute si cronice la copil.  

- Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.  

- Boli congenitale de cord; clasificarea si terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale de cord 

necianogene boli congenitale de cord cianogene.  

- Malformatii obstructive si anomalii valvulare.  

- HTA la copil.  

- Insuficienta cardiaca a sugarului si copilului. 

- Socul in pediatrie.  

- Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii – hemofilii 

- Convulsiile accidentale si epilepsia copilului 

- Stari comatoase 

- Dindromul de hipertensiune intracraniana si endemul cerebral acut 

- Stopul cardio-respirator si renimarea cardiorespiratorie 

- Inroxicatiile accidentale cu alcol etilic si metilic, oxid de carbon, hidrocarburi volatile, ciuperci otravitoare, plumb 

si derivatii, substante methemoglobiniznte, substante corozive, organofosforate, atropine, neuroleptice 

antidepresionare triciclice, substante deprimante ala SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K 

- Infectiile tractului urinar. 

- Insuficienta renala acuta si cronica.  

- Icterele sugarului si copilului.  

- Hepatitele cronice si cirozele hepatice.  

- Insuficienta hepatica acuta.  

- Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica, anemiile hemolitice congenitale si dobandite, 

corpusculare si extra corpusculare, anemiile hipoplazice si aplazice, anemiile prin deturnare, anemiile prin 

deperditie.  Diabetul zaharat.  

- Obezitatea la copil.  

- Rujeola, rubeola, varicela, scarlatina.  

- Tusea convulsiva  

- Mononucleoza infectioasa.  

- Parotidita infectioasa.  

- Difteria.  

- Dizenteria.  

- Salmonelozele.  

- Poliomielita.  

- Hepatitele acute virale.  

- Tetanosul.  

- Toxinfectiile alimentare. 

- Tuberculoza copilului. 

2.  Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC Sector 3 

3. Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului  

4. Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 
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INFIRMIER/Ă  Creșa  "Potcoava": 

 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

2. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitați 

medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activită și 

medicale;  

3. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altar unitati 

de educatie timpurie; 

4. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie 

şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a 

derulării şi eficienţei procesului de sterilizare ;  

5. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. III 

Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

6. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

7. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

8. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 ; 

9. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 

 

Tematică: 

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 

- Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitați medicale 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

- Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare 

1. Metodologia de organizare și functionare a creșelor și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolară: 

- Organizarea și functionarea creșelor  și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolara; Continutul 

educativ al activitatii de educatie timpurie; 

- Resursa umana angajata in creșe și in alte unitati in care se ofera servicii de educatie antepreșcolara; 

- Relatia cu parintii și comunitatea; 

- Monitorizarea activitatii din creșe și alte unitati de educatie timpurie antepreșcolara;  

2. Notiuni privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

- Dispozitii generale si definitii; 

- Drepturile copilului: drepturi si libertati civile; 

- Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violent; 

- Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului. 

 

INFIRMIER/Ă  Casa de Tip Familial "Crinul Alb": 

 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

2. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitați 

medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activită și 

medicale;  

3. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de 

tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi  

4. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie 

şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a 

derulării şi eficienţei procesului de sterilizare ;  

5. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. III 

Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

6. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 
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7. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

8. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 ;  

9. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 

 

Tematică: 

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 

- Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitați medicale 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

- Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare 

- Notiuni privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

- Dispozitii generale si definitii; 

- Drepturile copilului: drepturi si libertati civile; 

- Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violent; 

- Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului. 

 

 

 

ÎNGRIJITOR COPII  Creșa „Ghiocelul”; Creșa”Greierașul; Centrul de zi „Micul Prinţ” 
 

 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

2. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor 

unitati de educatie timpurie ; 

3. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 

curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare ; 

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual; 

5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

6. Ordin 1955/1995 Norme de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 

7. Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern al DGASPC sector 3. 

 

Tematică 

 

- Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual; 

- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea; 

- Securitatea si sanatatea in munca; 

- Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei; 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

1. Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului  

2. Metodologia de organizare și functionare a creșelor și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolară: 

- Organizarea și functionarea creșelor  și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolara; Continutul educativ al 

activitatii de educatie timpurie; 

- Resursa umana angajata in creșe și in alte unitati in care se ofera servicii de educatie antepreșcolara; 

- Relatia cu parintii și comunitatea; 

- Monitorizarea activitatii din creșe și alte unitati de educatie timpurie antepreșcolara;   

3. Notiuni privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

- Dispozitii generale si definitii; 

- Drepturile copilului: drepturi si libertati civile; 

- Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violent; 

- Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului. 
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ÎNGRIJITOR COPII Centrul de zi „Lizuca” 
 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

2. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor 

unitati de educatie timpurie ; 

3. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului 

de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 

curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare ; 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual; 

6. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

7. Ordin 1955/1995 Norme de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 

8. Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern al DGASPC sector 3. 

 

Tematică 

 

- Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual; 

- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea; 

- Securitatea si sanatatea in munca; 

- Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei; 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

1. Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului 

2. Metodologia de organizare și functionare a creșelor și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolară: 

- Organizarea și functionarea creșelor  și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolara; Continutul educativ al 

activitatii de educatie timpurie; 

- Resursa umana angajata in creșe și in alte unitati in care se ofera servicii de educatie antepreșcolara; 

- Relatia cu parintii și comunitatea; 

- Monitorizarea activitatii din creșe și alte unitati de educatie timpurie antepreșcolara;   

3. Notiuni privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

- Dispozitii generale si definitii; 

- Drepturile copilului: drepturi si libertati civile; 

- Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violent; 

- Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului. 

4. Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu 

dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 ÎNGRIJITOR Creșa “Potcoava" 

 

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

2. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor 

unitati de educatie timpurie ; 

3. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 

curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual; 

5. Ordin 1955/1995 Norme de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 

6. Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern al DGASPC sector 3. 
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Tematică: 

 

- Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual; 

- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea; 

- Securitatea si sanatatea in munca; 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

1. Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului 

2. Metodologia de organizare și functionare a creșelor și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolară: 

- Organizarea și functionarea creșelor  și a altor unitati de educatie timpurie antepreșcolara; Continutul educativ al 

activitatii de educatie timpurie; 

- Resursa umana angajata in creșe și in alte unitati in care se ofera servicii de educatie antepreșcolara; 

- Relatia cu parintii și comunitatea; 

- Monitorizarea activitatii din creșe și alte unitati de educatie timpurie antepreșcolara;   

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) - Casa de Tip Familial "Crinul Alb": 
 

Bibliografie: 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual;   

2. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si 

instruirea copiilor si tinerilor 

3. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a 

principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescent 

4. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului 

de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi  

5. Ghidul lucratorilor in domeniul alimentar 

6. Legea nr. 272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

7. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

8. Hotărârea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare  

9. Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC S3 

10. Regulamentul intern al DGASPC S3 

 

Tematică: 

 

- Cunoasterea, respectarea si implementarea Normelor Generale de Conduita Profesionala a Personalului 

Contractual 

- Notiuni  generale de igiena ale lucratorului din domeniul alimentar 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

- Utilizarea si pastrarea instrumentelor din dotare 

- Atributii ale lucratorului in domeniu alimentar, echipament de protectie 

- Metode de curatenie si dezinfectie (curatenie permanenta, curatenie curenta,curatenie generala) 

- Securitatea si sanatatea in munca 

- Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC S3 

- Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului   

 

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) - Creșa „Ghiocelul”; Creșa”Greierașul” 

 

Bibliografie: 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

2. Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a 

altor unităţi de educaţie timpurie.   

3. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si 

instruirea copiilor si tinerilor 



 
 
 
 

8 
 

4. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a 

principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti 

5. Ghidul lucratorilor in domeniul alimentar 

6. Legea nr. 272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

7. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

8. Hotărârea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare  

9. Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC S3 

10. Regulamentul intern al DGASPC S3 

 

Tematică: 

 

- Cunoasterea, respectarea si implementarea Normelor Generale de Conduita Profesionala a Personalului 

contractual 

- Notiuni  generale de igiena ale lucratorului din domeniul alimentar 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

- Utilizarea si pastrarea instrumentelor din dotare 

- Atributii ale lucratorului in domeniu alimentar, echipament de protectie 

- Metode de curatenie si dezinfectie (curatenie permanenta, curatenie curenta,curatenie generala) 

- Securitatea si sanatatea in munca 

- Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC S3 

- Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului   

- HG 1252/2012 Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară: 

- Cap. II - Organizarea şi funcţionarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară 

- Cap. IV - Resursa umană angajată în creşe şi în alte unităţi în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară. 

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT – AJUTOR DE BUCĂTAR Creșa”Greierașul” 

      

Bibliografie 

 

1. Hotararea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a 

altor unitati de educatie timpurie; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual; 

3. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea 

copiilor si tinerilor; 

4. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a 

principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti; 

5. Ghidul lucratorilor in domeniul alimentar;  

6. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

7. Hotărârea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare  

8. Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul I ntern al DGASPC Sector 3. 

 

Tematică 

- Cunoasterea, respectarea si implementarea Normelor Generale de Conduita Profesionala a Personalului 

Contractual; 

- Notiuni generale de igiena ale lucratorului din domeniul alimentar; 

- Norme generale de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. 

- Utilizarea si pastrarea instrumentelor din dotare; 

- Atributii ale lucratorului in domeniul alimentar, echipament de protectie; 

- Metode de curatenie si dezinfectie (curatenie permanenta, curatenie curenta,curatenie generala); 

- Securitatea si sanatatea in munca; 

- Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC S3 

- Structura organizatorica si atributiile DGASPC sector 3 in domeniul protectiei copilului;  
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- Metodologia de organizare i functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara: organizarea 

si functionarea creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara; resursa umană  angajata in crese  

si in alte unitati in care se ofera servicii de educatie anteprescolara; 

 

    EDUCATOR PUERICULTOR  Creșa  "Potcoava"; Creșa „Ghiocelul”; Creșa ”Greierașul” 
     Bibliografie:  

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 

ulterioare;  

2. Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

3. Hotărarea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a 

altor unităti de educație timpurie antepreșcolară;  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual;  

5. Ghidul pentru educația timpurie a copiilor de la naștere la 3 ani Ordinul 5233/2008 privind aprobarea 

Curriculumului pentru educație timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între naștere și 6/7 ani;  

6. Activităti de invatare pentru copiii foarte mici (de la nastere la 3 ani) - Ghid pentru activitati zilnice - UNICEF - 

editura Vanemonde Bucuresti 2011. 

7. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 ;  

8. Regulamentul intern al DGASPC sector 3. 

 

Tematică: 

 

1.   Protecția și promovarea drepturilor copilului  

- Dispoziții generale și definiții  

- Drepturile copilului   

- Drepturi și libertăți civile;  

- Mediul familial și îngrijirea alternativă;  

- Sănătatea și bunăstarea copilului;  

- Educație, activități recreative și culturale;  

- Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului.  

 2.  Înființarea, organizarea și funcționarea creșelor și a altor unităti de educație timpurie anteprescolară;   

 3.  Principiile generale care guvernează coduita profesională a personalului contractual  

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;  

- Răspunderea încălcării dispozițiilor codului de conduită;  

4. Educația timpurie.  

- Obiectivele specifice ale educației timpurii a copilului de la naștere la 3 ani. Principii de bază ale practicii în 

educația timpurie  

- Specificul invătării copilului de la naștere la 3 ani. Jocul copilului mic.   

- Interacțiunea copilului cu adultul;  

- Organizarea spațiului de invătare;  

- Planificarea activitătilor;  

- Evaluarea copilului. Observarea copilului.  

- Rolurile educatorului în educația timpurie a copiilor cu vârstă mai mică de 3 ani.  

- Curiculul pentru educația timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă de la naștere la 3 ani:  

- Domeniile de dezvoltare vizate de curiculum;  

- Planul de învățământ 0-18 luni și 19-36 de luni;  

- Metodologia de aplicare a planurilor de învățământ.  

 5. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3; 

 6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3.  

  

PSIHOLOG Complex de Servicii "Pistruiatul" - Componenta Rezidențială 

 

Bibliografie 

  

1. Codul deontologic al profesiei de psiholog  

2. Psihologie medicala (vol. 1, 2), Ioan Bradu Iamandescu, Ed. Info Medica 

3. Psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi, Florin Tudose, Catalina Tudose, Letitia Dobranici, Ed. Info Medica 

4. Elemente de psihoterapie, Irina Holdevici, Ed. All 

5. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare  

6. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 
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metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie   

7. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 

 protecţiei drepturilor copilului   

8. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

10. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial 

11. Regulamentul de organizare si functionare a DGASPC S3 

12. Regulamentul intern al DGASPC S3 

 

Tematică 

 

1. Psihologie medicala (vol. 1, 2), Ioan Bradu Iamandescu, Ed. Info Medica 

- Codul deontologic al profesiei de psiholog. 

- Competentele psihologului clinician. 

- Elemente de psihodiagnostic si evaluare clinica: 

- Elemente de psihologie medicala: psihologia sanatatii; psihosomatica generala si aplicata 

- Elemente de psihopatologie 

- Interventie psihologica 

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificari si completari, cu urmatoarea 

tematica: 

- Cap.1:  Dispozitii generale si definitii 

- Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertati civile 

- Cap.3: Protectia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai 

- Cap.5:  Protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal 

- Cap.6:  Protectia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta  

- Cap.7:  Institutii si servicii cu atributii în protectia copilului 

- Cap.8:  Organisme private 

- Cap.9:  Finantarea sistemului de protectia a copilului 

- Cap.10: Reguli speciale de procedura 

- Cap.11: Raspunderi si sanctiuni;    

- Cap.12: Dispozitii tranzitorii si finale 

4.  Regulamentul de organizare si functionare a DGASPC S3 

5.  Regulamentul intern al DGASPC S3 

 

REFERENT Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial 
 

Bibliografie 

 

1.   Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

2.   Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

3.   Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 

protecției drepturilor copilului, 

4.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

5.   Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

6.  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, 

7.  Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, 

8.  Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 3. 

9.  Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Sector 3. 

 

Tematică:  

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificări și completări, cu următoarea 

tematică: 

- Dispoziții generale și definiții; 

- Drepturile copilului – Secțiunea 1 : Drepturi și libertăți civile 
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- Protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi 

- Protectia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență 

- Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului 

Cap.8:  Organisme private 

Cap.9: Finanțarea sistemului de protecția a copilului 

Cap.10: Reguli speciale de procedură 

Cap.11: Răspunderi și sancțiuni 

Cap.12: Dispoziții tranzitorii și finale 

2. Aplicarea standardelor de calitate în unități de tip familial, cu următoarea tematică: 

- Asigurarea intervenției personalizate pentru fiecare copil – prezentare 

- Relația personalului cu copiii și deontologia profesională 

- Menținerea legăturii cu familia sau persoane importante pentru copil 

- Organizarea timpului liber și participarea copiilor la activități în apartamente 

- Promovarea accesului la informație și posibilităților de exprimare liberă a opiniei copilului 

- Comunicarea – mijloc si scop în activitate a referentului 

3.    Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Sector 3 

4.    Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 3 

 

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial 
 

1.   Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, 

2.   Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

3.   Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 

protecției drepturilor copilului, 

4.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

5.   Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

6.  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, 

7.  Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, 

8.  Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 3. 

9.  Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Sector 3. 

  

Tematică  
1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificări și completări, cu următoarea 

tematică: 

Cap.1:  Dispoziții generale și definiții 

Cap.2:  Drepturile copilului – Secțiunea 1: Drepturi și libertăți civile 

Cap.3: Protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi 

Cap.6:  Protectia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență 

Cap.10: Reguli speciale de procedură 

Cap.11: Răspunderi și sancțiuni 

Cap.12: Dispoziții tranzitorii și finale 

2. Aplicarea standardelor de calitate în unități de tip familial, cu următoarea tematică: 

Relația personalului cu copiii și deontologia profesională 

Comunicarea – mijloc si scop în activitate a supraveghetorului 

Organizarea timpului liber și participarea copiilor la activități în apartamente 

3.    Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Sector 3 

4.    Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 3 

 

PSIHOPEDAGOG  Casa de Tip Familial "Crinul Alb": 
 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;  

3. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare 

4. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip 

rezidential pentru copiii cu dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Emil Verza, Psihopedagogie speciala, Ed. Didactică și Pedagogică București, ediția 1994 



 
 
 
 

12 
 

Tematică 

1. Specificul evaluării și intervenția la copiii cu dizabilități 

2. Studierea particularităților procesului dezvoltării la copiii cu dizabilități 

3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificări și completări, cu următoarea 

tematică: 

Cap.1:  Dispoziții generale și definiții 

Cap.2:  Drepturile copilului – Secțiunea 1: Drepturi și libertăți civile 

Cap.3: Protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi 

Cap.6:  Protectia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență 

4.  Aplicarea standardelor minime obligatorii în centrele de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati. 

5.  Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 

 

ASISTENT SOCIAL Casa de Tip Familial "Crinul Alb": 
 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

2. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

4. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip 

rezidential pentru copiii cu dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 ;  

6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 

 

Tematică 

1. Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă, conform Legea nr. 

272/2004.  

2. Asistența socială a persoanelor cu dizabilități. 

3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 

4. Aplicarea standardelor minime obligatorii în centrele de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati 

 

INSPECTOR  DE SPECIALITATE (PSIHOPEDAGOG) Centrul de zi „Lizuca”; 
 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

2. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip 

rezidential pentru copiii cu dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Emil Verza, Psihopedagogie speciala, Ed. Didactică și Pedagogică București, ediția 1994 

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 ;  

6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 

 

Tematică 

- Specificul evaluării și intervenția la copiii cu dizabilități 

- Studierea particularităților procesului dezvoltării la copiii cu dizabilități 

- Aplicarea standardelor minime obligatorii în centrele de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati;  

- Specificul evaluării şi intervenţiei la copiii cu dizabilităţi;  

- Studierea particularităților procesului dezvoltării la copiii cu dizabilități 

- Drepturile copilului; 

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 

 

MEDIC BALNEO-FIZIO-TERAPIE Complex de servicii "Brândușa"- Compartiment de Recuperare pentru Copii cu 

Dizabilități 

Bibliografie 

 

1. Tudor Sbenghe - Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare , Editura Medicală, 1987 



 
 
 
 

13 
 

2. Tudor Sbenghe- Kinesiologie Știința Mișcării, Editura Medicală, 2002 

3. Nica Adriana Sarah - Recuperare medicală , Editura Universitară Carol Davila, 2003 

4. Iaroslav Kiss  - Fizio-kinetoterapia și recuperarea medicală în afecțiunile aparatului locomotor, Editura Medicală, 

2007 

5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

6. Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Ordin  25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu 

dizabilităţi  

8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

9. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 ;  

10. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 

 

Tematică 

1. Evaluarea Pacientului în recuperarea medicală 

2. Kinetoterapie 

3. Electroterapie 

4. Masajul terapeutic 

5. Recuperarea medicală în sechele posttraumatice 

6. Recuperarea medicală în suferințele neurologice 

7. Evaluarea mersului și prehensiunii 

8. Evaluarea funcțiilor articulare și musculare (bilant articular și muscular); 

9. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale și membrelor; 

10. Relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventează centrul  de zi 

o Protecția copilului împotriva abuzurilor,  

o Programul personalizat de intervenție 

o Activități de abilitare și reabilitare 

11. Sănătatea și bunăstarea copilului 

a) Educația, activități recreative și culturale 

b) Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență 

c) Protecția copilului împotriva exploatării economice 

d) Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței 

e) Protecția copilului împotriva altor forme de exploatare 

12. Servicii sociale și clasificarea acestora 

13. Categorii de beneficiari de servicii sociale 

14. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 
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DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

 

ASISTENT SOCIAL Centrul de Îngrijire și Asistență  "Casa Max" 

Bibliografie 

 

1. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completarile ulterioare. 

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

4. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal ;  

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3 

7. Regulamentul de ordine interioară a DGASPC Sector 3 

   

Tematica:  

- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 1 

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din 

08.11.2017 - anexa 1 

- Sistemul de servicii sociale  

- Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi; 

- Asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

 

 

ART  TERAPEUT Centrul de Îngrijire și Asistență  "Casa Max" 

 

Bibliografie 

 

1. Terapii ocupaţionale şi arte combinate – repere creative - Maria Dorina Paşca si Erzsebet Banga University 

Press Târgu-Mureș, 2016 

2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completarile ulterioare; 

3. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal ;  

4. Psihologie clinica si psihoterapie ( Fundamente ) Daniel David ,Ed. Polirom 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3 

7. Regulamentul de ordine interioară a DGASPC Sector 3 

 

 

Tematică 

 

- Ergoterapia, Meloterapie,  Artterapia, Terapia prin arte combinate, Creativitatea în arte combinate; 

- Consiliere psihologica si psihoterapie;  

- Prototipul unui demers psihoteraputic;  

- Sistemul de servicii sociale  

- Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi; 

- Asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

din 08.11.2017 - anexa 1 

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 
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KINETOTERAPEUT-  Clubul seniorilor ” Rîmnicul Sărat” 

Bibliografie 

 

1. Tudor  Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare , Editura Medicala, 1987 

2. Cordun  Mariana – Kinetologie medicala, Editura Axa, 1999 

3. Nica Adriana Sarah - Recuperare medicală , Editura Universitară Carol Davila, 2004 

4. Iaroslav Kiss  - Fizio-kinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Editura 

Medicala, 2007 

5. Sidenco Elena Luminița - Bilanțul articular și muscular , Editura APP, București 2000 

6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

8. Ordinul nr. 2126/2014 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 7 

9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual 

10. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3 

11. Regulamentul de ordine interioară a DGASPC Sector 3 

 

Tematică 

 

- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 1 

- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte 

- Sistemul de servicii sociale  

- Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi; 

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

- Sistemul de protecție socială a persoanelor vârstnice 

- Noțiuni de anatomie și biomecanica articulară (sold, genunchi, tibiotarsiene, picior, mână, cot, umăr, coloana 

vertebrală); 

- Evaluarea funcțiilor articulare și musculare (bilanț articular și muscular); 

- Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale și membrelor; 

- Evaluarea mersului și prehensiunii; 

- Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizarepasivă, activă, activă cu rezistență, contracției zometrică, izotonică, 

relaxare, tehnici de facilitare) 

- Metode în kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, scripetoterapie, elongații vertebrale; 

- Obiective principale în kinetoterapie; 

- Kinetoterapia în deviațiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie; 

- Kinetoterapia în coxartroză și gonartroză 

- Reeducarea funcționala în discopatii lombare și cervicale 

- Reeducarea funcționala a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie; 

- Reeducarea sechelelor algofuncționale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână, picior – obiective, metodologie; 

- Reeducarea funcțională în afecțiuni reumatologice – obiective, metodologie; 

- Reeducarea funcțională a soldului și genunchiului operat; 

- Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, formeclinice, diagnostic funcțional, metodologia 

tratamentului de reeducare funcțională; 

- Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, formeclinice (pareza de sciatic, cubital, median, 

radial, facial, plex brahial), diagnostic funcțional, obiective și metode de reeducare funcțională; 

- Principii și metode de reeducare funcțională în afecțiunile neuromusculare; 

- Principii și metodologie de recuperare medical în patologia cardio-vasculară; 

- Principii și metodologie de recuperare medical în patologia respiratorie; 
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KINETOTERAPEUT-  Centrul de îngrijire și asistență ” Casa Max” 

Bibliografie 

1. Tudor Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare , Editura Medicala, 1987 

2. Cordun Mariana – Kinetologie medicala, Editura Axa, 1999 

3. Nica Adriana Sarah - Recuperare medicală , Editura Universitară Carol Davila, 2004 

4. Iaroslav Kiss  - Fizio-kinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Editura Medicala, 

2007 

5. IVAR LOVAAS- Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare.Tehnici de baza ale interventiei 

comportamentale. 

6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

8. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 

9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

10. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3 

11. Regulamentul de ordine interioară a DGASPC Sector 3 

 

Tematică 

 

- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 1 

- Sistemul de servicii sociale  

- Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi; 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

- Noțiuni de anatomie și biomecanica articulară (sold, genunchi, tibiotarsiene, picior, mână, cot, umăr, coloana 

vertebrală); 

- Evaluarea funcțiilor articulare și musculare (bilanț articular și muscular); 

- Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale și membrelor; 

- Evaluarea mersului și prehensiunii; 

- Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizarepasivă, activă, activă cu rezistență, contracției zometrică, izotonică, 

relaxare, tehnici de facilitare) 

- Metode în kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, scripetoterapie, elongații vertebrale; 

- Obiective principale în kinetoterapie; 

- Kinetoterapia în deviațiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie; 

- Kinetoterapia în coxartroză și gonartroză 

- Reeducarea funcționala în discopatii lombare și cervicale 

- Reeducarea funcționala a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie; 

- Reeducarea sechelelor algofuncționale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână, picior – obiective, metodologie; 

- Reeducarea funcțională în afecțiuni reumatologice – obiective, metodologie; 

- Reeducarea funcțională a soldului și genunchiului operat; 

- Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, formeclinice, diagnostic funcțional, metodologia 

tratamentului de reeducare funcțională; 

- Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, formeclinice (pareza de sciatic, cubital, median, 

radial, facial, plex brahial), diagnostic funcțional, obiective și metode de reeducare funcțională; 

- Principii și metode de reeducare funcțională în afecțiunile neuromusculare; 

- Principii și metodologie de recuperare medical în patologia cardio-vasculară; 

- Principii și metodologie de recuperare medical în patologia respiratorie.  
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ASISTENT MEDICAL Centrul de Îngrijire și Asistență  "Casa Max"; Complex de Servicii Sociale pentru 

Persoane Fără Adăpost - Componenta rezidențială; Centrul de Îngrijire și Asistență  - "Floarea Speranței" 

 

 

1. Manual de medicina interna pentru cadre medii – autor Cornel Borundel; 

2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, Ed. Cison 2001, autor F. Chiru, G. Chiru, L Moraru; 

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 

4. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei 

de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR; 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului 

contractual 

6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3; 

7. Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC Sector 3; 

 

Tematică 

1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos: pag. 295-349, pag 349-377, pag.416-454, pag.98-108 

2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

3. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3 

4. Regulamentul de organizaresi functionare al DGASPC Sector 3 

 

 

INFIRMIER Centrul de Îngrijire și Asistență  "Casa Max"; Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Fără 

Adăpost - Componenta rezidențială; Centrul de Îngrijire și Asistență  - "Floarea Speranței"; Centrul de 

Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice "Sf. Ana" 

1.   Ordinul nr. 1226/2012 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;  

2.    Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

3.    Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

4.    Ghidul infirmierelor – Sora Lungu Nicolae; 

5.    Programul naţional de pregătire al infirmierelor – note de curs – OAMGMAMR; 

6. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 

III Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

7.    Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

8.    Regulamentul intern al DGASPC Sector 3; 

9.    Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Sector 3. 

 

Tematică: 

- Drepturile pacienţilor; 

- Îmbrăcatul şi dezbrăcatul pacientului în diverse situaţii; 

- Noţiuni de asepsie şi antisepsie; 

- Transportul lenjeriei; 

- Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale - anexa nr. 2 

- Precauţiunile standard - măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale - anexa nr. 4.  

- Norme generale privind gestionarea deşeurilor menajere şi a celor rezultate din activităţile medicale; 

- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

- Atribuţii ale D.G.A.S.P.C. Sector 3 în domeniul protecţiei persoanei adulte; 

- Sănătatea şi securitatea în muncă; 
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