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BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE SCOASE LA 
CONCURSUL DIN DATA DE 19-20 MAI 2014  DIN CADRUL CENTRULUI  DE 

REABILITARE SI RECUPERARE NEUROPSIHICA UVERTURII 
-DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA- 

 
 

 
 

 POSTUL DE ASISTENT MEDICAL 
                                 
 H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare 

ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
 Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 

tulburari psihice; 
 Lucretia Titirica – Urgente medico-chirurgicale – Ed. Medicala 2007, Bucuresti; 
 Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului 

medical din Romania/2009; 
 O.U.G. 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 Ordinului 
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT CU ATRIBUTII  DE INFIRMIER  
 

 H.G. nr.  1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare 
ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 
tulburari psihice; 

 Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
 Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti ; 
 Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
 

 POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE 
 

 H.G. nr. 1434/2004 – privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

 Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informatii de interes public si normele de 
aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Legea 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin 
Legea nr. 233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.; 

 Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea 
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 
tulburari psihice; 

 Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
 Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   
 
 
 
POSTUL DE MEDIC MEDICINA GENERALA  

 
 H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de 
aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare.;  
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 Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin 
Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea 
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
 Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 

tulburari psihice; 
 Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 1,ed. aII-a, Ed. Medicala, 2001; 
 Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 2,ed. I, Ed. Medicala, 1996; 
 Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 3,ed. I, Ed. Medicala, 1998; 
 Adrian Restian- “Bazele medicinei de familie”, Editura Medicala, Bucuresti 2008. 

 
 
 

 

 POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT (BUCATARIE) 
                              
 

 H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordin nr. 863/1995 – Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale. 
 

 
 

 
Director  General Adjunct 

Simion Alina Loredana 


