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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Concurs recrutare funcții de natură contractuală din data de 28.10.2021 - probă scrisă

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – Casa de Tip Familial ”Crinul Alb”

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

Capitolul III, Secțiunea I: Obligațiile generale ale angajatorilor; Capitolul IV: Obligațiile lucrătorilor

2. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările

ulterioare – Cap. II – Drepturile copilului

3. Ordinul 25/2019 privind abrobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială – Anexa 1: Standarde minime de calitate pentru

serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de

părinții săi – Tipuri de activități desfășurate cu beneficiarii la nivelul serviciilor sociale de tip rezidențial;

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

organizare/rof/;

5. Regulamentul internal DGASPC sector3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/.

MEDIC - Serviciul Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap

1. Legea nr. 448/2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu

modificările și completările ulterioare

2. H.G. nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

3. Ordin nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în

vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

4. Ordinul ministrului muncii familiei și egalității e sanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 de

aprobare a Criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap;

5. H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a

persoanelor adulte cu handicap;

6. Legea nr. 292/2011 a Asistenţei sociale;

7. Legea nr.190/2018 pentru punerea în aplicare a GDPR (regulamentul general privind protecția datelor);

8. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

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

organizare/rof/;
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10. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/.

Tematica

1. Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap

2. Evaluarea în vederea acordării unei măsuri de protecție,

MUNCITOR CALIFICAT – BUCĂTAR Complexul de servicii „Casa Noastră”

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(A

nexa 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 /;

INFIRMIER/Ă Casa de Tip Familial „Crinul Alb”

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;

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 /

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