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BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ 

 

Concurs recrutare funcții de natură contractuală din data de 12.07.2021 - probă practică 

 

ÎNGRIJITOR - copii Creșa „Ariel”, Creșa „Cerceluș”, Creșa „Greierașul”, Centrul de zi „Micul Prinț”, 

Centrul de zi „Lizuca”: 

 

1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

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

altor unități de educație timpurie ; 

3. Notiuni de curatenie în unităţi de asistenţă socială, colectivităţi de copii,tineri,adulti in unităţi de cazare 

(Anexa 1 la Bibliografie) 

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

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

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

organizare/rof/ ; 

6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi /;  

 

ÎNGRIJITOR – clădiri Centrul de Deservire, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. 

Ana”, Complexul de Servicii „Brândușa” - Centrul „Casa Soarelui”, Creșa ”Ariel”, Centrul de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Floarea Speranței”, Complex de Servicii ”Unirea” – 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Lucian”: 

 

1. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

2. Notiuni de curatenie în unităţi de asistenţă socială, colectivităţi de copii,tineri,adulti in unităţi de cazare 

(Anexa 1 la Bibliografie) 

3. 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; 

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

organizare/rof/ ; 

5. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi /;  

 

MUNCITOR CALIFICAT – BUCĂTAR Creșa ”Ariel” 
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1. Ghid de Bune Practici pentru Siguranţa Alimentelor Sistemul de siguranţa alimentelor HACCP 

Produse culinare Capitolul 2. Elemente De Bune Practici În Producţia Culinară 

http://ansa.gov.md/uploads/files/Comert/Ghid%20Bune%20Practici%20alimentatia%20publica.pdf(

Anexa 2 la Bibliografie) 

2. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

3. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a 

principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

4. 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; 

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

organizare/rof/ ; 

6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi /;  

 

MUNCITOR CALIFICAT–BUCĂTAR Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. 

Ana” 

 

1. Ghid de Bune Practici pentru Siguranţa Alimentelor Sistemul de siguranţa alimentelor HACCP Produse 

culinare Capitolul 2. Elemente de bune practici în producţia culinară 

http://Ansa.Gov.Md/Uploads/Files/Comert/Ghid%20Bune%20Practici%20alimentatia%20publica.Pdf(Anexa 

2 la Bibliografie) 

2. 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; 

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

organizare/rof/ ; 

4. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi /;  

 

 

INFIRMIER/Ă Casa de Tip Familial „Crinul Alb”, Complexul de Servicii „Brândușa” - Centrul de zi 

„Brândușa” 

 

1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, 

odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

2. Programul național de pregătire a infirmierelor – OAMGMAM România, Ed. Alma Mater 2012; 

3. 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; 
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4. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, Anexa nr. 1; 

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

organizare/rof/ ; 

6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi / 

 

INFIRMIER/Ă  Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”, Centrul de Îngrijire 

și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Floarea Speranței”, Centrul de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Casa Max” 

 

1. Programul național de pregătire a infirmierelor – OAMGMAM România, Ed. Alma Mater 2012; 

2. Notiuni de curatenie în unităţi de asistenţă socială, colectivităţi de copii,tineri,adulti in unităţi de cazare 

(Anexa 1 la Bibliografie) 

3. 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; 

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

organizare/rof/ ; 

5. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi /;  

 

MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucătar) Creșa ”Ariel” 

 

1. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

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

3. 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; 

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 - Normele tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private din 19.08.2016; 

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

organizare/rof/ ; 

6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ 

 

MUNCITOR NECALIFICAT ( oficiant)Creșa ”Ariel” 
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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. 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 - Normele tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private din 19.08.2016; 

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

organizare/rof/ ; 

4. Regulamentul intern al DGASPC sector 3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi /;  

 

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


