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ANUNT 

Privind desfa~urarea examenului 1n vederea aplicarii prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 
Codul Muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, avand in vedere aprobarea noii structuri 
organizatorice a Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Ilfov potrivit Hotarfuii 
Consi liului Judetean Ilfov nr. 163/30.09.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei, a Statului de functii 
~i a Regulamentului de organizare ~i functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului Ilfov, precum ~i a Regulamentelor de organizare ~i functionare ale serviciilor sociale din subordinea 
Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Ilfov 

Conditiile de desfa~urare a examenului de testare profesionala: 
.... Depunerea cererilor/dosarelor de inscriere: 12.10.2021-13.10.2021 (inclusiv), in intervalul orar 10:00 

- 16:00 la Serviciul Resurse Umane ~i Fonnare Profesionala, la etajul I al institutiei din Ora~ Voluntari, B-dul. 
Voluntari , nr. 94-96, judet Ilfov. Acestea vor fi insotite de copia actului de identitate sau orice alt document care 
atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz . 

.,. Selectia cererilor/dosarelor ~i Afi~are rezultate: 14.10.2021 

.,. Solutionare contestatii selectie cereri/dosare: 15 .1 0.2021 

.,.Proba scrisa:19.10.2021, ora 11 :00, la sediuI Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copiiului Ilfov din Ora~ Voluntari, b-dul. Voluntari nr. 94-96, judet Ufov, sala de ~edinfe . 

.,. Afi~are rezultat proba scrisa: 20. 10.2021 

.,. Contestatii proba scrisa: 21.10.2021 in intervalul ora 08:30-1 4:00 

.,. Interviu dupa caz (egalitate rezultate proba scrisa): 22.10.2021 

.... Afi~are rezultat Interviu: 25.10.2021 ora 10:00 

.,.Contestatii Interviu ~i solutionare contestatii:25 .10.2021 in intervalul ora 11:00-14:00 

.,. Solutionare contestatii selectie cereri/dosare: 25.10.2021 ora 16:00 

.,. Rezultate finale : 26.10.2021 
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admi~i la etapa precedenta (selectia 

cererilor). 
Neinscrierea sau neprezentarea, indiferent de motiv, in vederea sustinerii examenului de testare 

profesionala, va duce la incetarea contractului individual de munca conform art.65- 67 din Legea nr. 53/2003 
Codul Muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ultelioarn. 

Bibliografie 
pentru posturile de infirmier din cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta Persoane fiira 

Adapost Acasa Voluntari 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i 

functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2.0rdinul M.M.J.S. nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor f'ara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de 
protectie a copilului ~i altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum ~i a serviciilor acordate In 
comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat ~i cantinele sociale, Anexa 4: Standardele minime de calitate 
pentru serviciile sociale cu cazare pe perioada determinata organizate ca centre rezidentiale pentru persoanele 
rara adapost, cod 8790 CR-PFA-I. 

3 .Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia ~i sterilizarea In unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru ~i interpretare pentru testele de 



evaluare a eficientei procedurii de curatenie $i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care u:rrneaza sa fie tratat $i a metodelor de evaluare a derularii $i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile $i completarile ulterioare. 

Bibliografie 
pentru posturile de supraveghetor din cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenfa Persoane fara 

Adapost Acasa Voluntari 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare $i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala $i a structurii orientative de personal, cu modificfui.le ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2.0rdinul M.M.J.S. nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
servicii lor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor tara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de 
protectie a copilului ~i altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum ~i a serviciilor acordate in 
comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat $i cantinele sociale, Anexa 4: Standardele minime de calitate 
pentru serviciile sociale cu cazare pe perioada detemunata organizate ca centre rezidentiale pentru persoanele 
tara adapost, cod 8790 CR-PF A-I. 

Bibliografie 
pentru postul de agent de curatenie din cadrul Complexului de Servicii Sociale Est 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare $i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala $i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii $i sanatatii in munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Capitolul IV -Obligatiile lucratorilor 

Bibliografie 
pentru postul de bucatar din cadrul Centrul Maternal Saftica 

l .Hotararea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor 
alimentare, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.0rdinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia $i sterilizarea in unitatile sanitare publice $i private, tehnicii de Jucru $i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie $i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat $i a metodelor de evaluare a derularii $i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

3.0rdinul Ministrului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, 
prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul $i desfacerea alimentelor, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Bibliografie 
pentru postul de supraveghetor din cadrul Centrul Maternal Saftica 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare $i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala $i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa I. 

2. M.M.J.S. nr. 81 /2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 
organizate ca centre matemale. 

Bibliografie 
pentru postul de supraveghetor din cadrul Centrul de Prirnire in Regirn de Urgenfa Saftica 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare $i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala $i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 



2. M.M.J.S. nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de 
tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala. 

Bibliografie 
pentru postul de infrrmier din cadrul Centrului de Abilitare ~i Reabilitare Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Tancabe~ti 

l.Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea No1111elor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia ~i sterilizarea in unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de Jucru ~i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie ~i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice In functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat ~i a metodelor de evaluare a derularii ~i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 

Bibliografie 
pentru postul de ingrijitor din cadrul Centrului de Abilitare ~i Reabilitare Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Tancabe~ti 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2. M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 

Bibliografie 
pentru postul de bucatar din cadrul Centrului de Abilitare ~i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Tancabe~ti 

l .Hotararea Guvemului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor 
alimentare, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.0rdinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Nom1elor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia ~i sterilizarea In unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru ~i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie ~i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat ~i a metodelor de evaluare a derularii ~i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

3.0rdinul Ministrului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, 
prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul ~i desfacerea alimentelor, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Bibliografie 
pentru postul de ingrijitor din cadrul Centrului de Abilitare ~i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Balaceanca 

1.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2. M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 

Bibliografie 
pentru postul de fochist din cadrul Centrului de Abilitare ~i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Balaceanca 

l .Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor 
de ridicat ~i a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 



2.0rdinul Ministrului Economiei, Comeqului $i Mediului de Afaceri nr. 663 /2010 pentru aprobarea 
Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare $i economizoare 
independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub 
presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 "Instalatii de distributie gaze 
petroliere Iichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apa calda $i cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 
"Conducte de abur $i conducte de apa fierbinte sub presiune". 

3.0rdinul Ministrului Economiei, Comeqului $i Mediului de Afaceri nr. 1007/2010 pentru aprobarea 
prescriptiilor tehnice PT Al - 2010 "Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu 
puteti nominale </= 400 kW", PT C2 - 2010 "Arzatoare cu combustibili gazo$i $i lichizi" $i PT Cl 1 - 2010 
"Sisteme de automatizare aferente centralelor termice $i instalatii de ardere aferente cazanelor. 

Bibliografie 
pentru postul de infirmier din cadrul Centrului de Abilitare ~i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Balaceanca 

l.Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia $i sterilizarea in unitatile sanitare publice $i private, tehnicii de lucru $i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie $i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat ~i a metodelor de evaluare a derularii ~i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 

Bibliografie 
pentru postul de supraveghetor din cadrul Centrului de ingrijire ~i Asistenta pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Vidra 

l.Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala $i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2. M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 

Bibliografie 
pentru postul de infirmier din cadrul Centrului de ingrijire ~i Asistenta pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Ciolpani 

l.Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Nom1elor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia ~i sterilizarea in unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru $i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie ~i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care um1eaza sa fie tratat ~i a metodelor de evaluare a derularii ~i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 

Bibliografie 
pentru postul de ingrijitor din cadrul Centrului de ingrijire ~i Asistenta pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilitati Ciolpani 

l .Hotararea Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2. M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Anexa nr. 1. 



Bibliografie 
pentru postul de spalatoreasa din cadrul Centrului de lngrijire ~i Asistenta pentru Persoane cu 

Dizabilitafi Ciolpani 

l.Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961 /2016 pentru aprobarea Nonnelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia ~i sterilizarea in unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru $i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie $i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat ~i a metodelor de evaluare a derularii $i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii $i sanatatii 1n munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor. 

Bibliografie 
pentru postul de fochist din cadrul Centrului de Ingrijire ~i Asistenfa pentru Persoane cu Dizabilitafi 

Ciolpani 

1.Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor 
de ridicat $i a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.0rdinul Ministrului Economiei, Comeqului $i Mediului de Afaceri nr. 663 /2010 pentru aprobarea 
Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare $i economizoare 
independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub 
presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 "Instalatii de distributie gaze 
petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apa calda $i cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 
"Conducte de abur ~i conducte de apa fierbinte sub presiune". 

3.0rdinul Ministrului Economiei, Comertului $i Mediului de Afaceri nr. 1007/2010 pentru aprobarea 
prescriptiilor tehnice PT Al - 2010 "Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu 
puteri nominale </= 400 kW", PT C2 - 2010 "Arzatoare cu combustibili gazo~i ~i lichizi" ~i PT Cl 1 - 2010 
"Sisteme de automatizare aferente centralelor termice $i instalatii de ardere aferente cazanelor. 

Bibliografie 
pentru postul de spalatoreasa din cadrul Complexului de Servicii Sociale Copii Peri~ 

l.Ordinul Mirustrului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 
dezinfectia ~i sterilizarea in unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru ~i interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie $i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul 
care urmeaza sa fie tratat $i a metodelor de evaluare a derularii $i eficientei procesului de sterilizare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

2.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii ~i sanatatii in munca, cu modificarile $i completarile ulterioare, 
Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor. 

Bibliografie 
pentru postul de supraveghetor din cadrul Complexului de Servicii Sociale Copii Peri~ 

l.Hotararea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare $i 
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, Anexa 1. 

2.M.M.J.S. nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala. 


