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BIBLIOGRAFIE 
la concursul de ocupare a postului de natură contractuală de execuție vacant – Spălătoreasă 

din cadrul Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Or ăștie 
 
1. Constituția României;  
2. Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie; 
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
5. OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Ordinul nr. 29/2019 pentru 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 a serviciilor 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.  

  
 TEMATICA 

la concursul de ocupare a postului de natură contractuală de execuție vacant – Spălătoreasă 
din cadrul Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Or ăștie 

 
1. Constituția României; 
2. Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare: 
- Cap. IV, secțiunea 4: Asistența socială a persoanelor vârstnice 
- Cap. VI: Personalul din sistemul de asistență socială 
3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Rezidențial pentru Vârstnici Orăștie 
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: 
- Partea a VI-a, Titlul III, Cap. III: Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația 

publică, precum și răspunderea acestora. 
5. OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare 
6. Ordinul nr. 29/2019 pentru 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 a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor 
sociale: 

- Anexa nr. 1: Modul III Standard 1 – Îngrijire personală; Modul IV Standard 3 – Cazare. 
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