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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Concurs recrutare funcții de natură contractuală din data de 10.03.2023 - probă scrisă

PSIHOLOG - Biroul Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

1. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea,

organizarea și funcționarea Colegiului Psihologia din România, cu modificările și completările ulterioare:

− Capitolul I Dispoziții generale

− Capitolul II Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

− Capitolul I Principiul respectării drepturilor și demnitării persoanei

− Capitolul II Principiul competenței

3. Mielu Zlate (2004), Tratat de psihologie organizațional - managerială, Ed. Polirom, Iași

− Partea III - Grupul în organizație - Capitolul X Principiul competenței - Punctul 7 Ameliorarea comunicării

organizaționale

4. Marian Popa (2008), Introducere în psihologia muncii, Ed. Polirom, Iași

− Capitolul II Analiza psihologică a muncii

5. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

− Capitolul III Obligațiile angajatorilor

− Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor

− Capitolul V Supravegherea sănătății

6. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (r1), cu modificările și completările ulterioare

− Titlul V Sănătatea și securitatea în muncă

7. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/;

8. Regulamentul intern al DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/

ASISTENT SOCIAL - Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”

1. Legea nr. 17/2000 privind asisetnța socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

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

− Capitolul I

− Capitolul III Secțiunile 1 și 4

− Capitolul IV Secțiunea 4

3. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale

destinate persoanelor vârstnice - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare
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4. H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice

de asistență socială și a structurii orientative de personal - Anexa 1

5. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistenului social

6. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Capitolul VIII Direcția de Protecție Socială

Secțiunea XIII Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane Vârstnice „Sf. Ana”:

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/;

7. Regulamentul intern al DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/

KINETOTERAPEUT - Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”

1. Legea nr. 17/2000 privind asisetnța socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare

− Secțiunea 2 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice art. 14 și art. 19

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

− Capitolul II Secțiunea 1 Definirea și clasificarea beneficiilor de asistență socială și Secțiunea 2 Categorii de

beneficii de asistență socială

− Capitolul III Secțiunea 1 Definirea și clasificarea serviciilor sociale și Secțiunea 2 Beneficiarii și furnizorii de

servicii sociale

3. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale

destinate persoanelor vârstnice

− Anexa 7 Modulul III Drepturi și etică - Standardul 1 Respectarea dreptrurilor beneficiarilor; Standardul 2

Protecția împotriva abuzurilor și neglijenței

4. Tudor Sbenghe - Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Ed. Medicală, 1987

− Cap. 9.13 Hemiplagia

− Cap. 9. 14 Paraplegia

5. Cordun Mariana - Kinetologie medicală, Ed. Axa, 1999

− Capitolul 4 Mijloacele kintologiei medicale - 4.1 Mijloace specifice

− Capitolul 6 Capacitatea generală de efort - 6.6 Reeducarea respirației; 6.8 Creșterea capacităților coordinative

6. Nica Adriana Sarah - Recuperare medicală, Ed. Universitară Carol Davila, 2004

− Capitolul 9 Recuperarea medicală în suferințele neurologice

− Capitolul 10 Recuperarea medicală în suferințele reumatismale

− Capitolul 11 Recuperarea medicală în patologia respiratorie și cardio-vasculară

− Capitolul 12 Recuperarea medicală în geriatrie

7. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Capitolul VIII Direcția de Protecție Socială

Secțiunea XIII Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane Vârstnice „Sf. Ana”:

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/;
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8. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 - Capitolul III pct D și pct E; Capitolul XI Abateri disciplinare,

sancțiuni aplicabile, Secțiunea III Sancțiuni pentru personalul contractual:

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/

ASISTENT SOCIAL - Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost

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

− Capitolul I Dispoziții generale și definiții

− Capitolul II Sistemul de beneficii sociale Secțiunile 1 și 2

− Capitolul III - Sistemul de servicii sociale Secțiunile 1 și 4

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 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 4

− Anexa 5

3. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice

de asistență socială și a structurii orientative de personal - Anexa 1

4. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Capitolul VIII Secțiunea IX:

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/;

5. Regulamentul intern al DGASPC sector 3 - Drepturi și obligații, principii

etice:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/

PSIHOPEDAGOG - Complexul de Servicii „Unirea”

Bibliografie:

1. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Psihopedagogie specială – Metode de evaluare și intervenție/ Adrian Roșan – București, Editura
POLIROM, 2015

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

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-
organizare/rof/

5. Ordin nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
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Tematică:

1. Încadrarea în grad de handicap, cap VI - tipuri și grade de handicap; cap. III servicii sociale, sectiunea
4 -Centre pentru persoanele adulte cu handicap

2. Cap 4. Dizabilitatea intelectuală
- Definiții și caracteristici – pag. 99-106;
- Cap 7. Dizabilități multiple
- Definiții și caracteristici – pag. 187-188;
- Principii în intervenție – pag. 198;
- Modele de intervenție – pag. 199-201;
- Cap 8. Tulburările de limbaj și comunicare
- 8.3.1.2. Particularitățile dezvoltării limbajului și comunicării – indicatori de screening, pag. 226-233;

3. Cap.IV, Sectiunea 3-Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi

4. Cap.VIII, Secțiunea XI

NOTĂ: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în prezenta bibliografie.


