
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONEŞTI 

DIRECŢIA  GENERALA  DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
 

   Str.Poştei, nr.1, Cod 601010, Tel/Fax:0234.318.319, 0234.318.320, C.U.I. 22097983,
 Nr. 3480 din 17.05.2022                          

       
 
 
 
 

A N U N T 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ONEŞTI 
organizează examen,  pentru personalul angajat fără concurs pe perioadă determinată, în condițiile Legii 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
în ziua de 23 mai 2022, ora 12,00 la sediul instituţiei, pentru posturile: 

 
 
 
- infirmier la Căminul pentru personane vârstnice  
- bucătar la Căminul pentru personane vârstnice  
- administrator I la Căminul pentru personane vârstnice  

 
 
 
 În acest sens, examenul se va organiza conform calendarului următor: 
 17 mai – 23 mai  2022 , ora 12 .00 – anunț 
 23 mai 2022, ora 12 .00 – examen 
 Comunicare rezultate în maximum 24 de ore de la data susţinerii fiecărei probe, prin afişare la 

sediul instituției 
 Contestațiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare.   
 Soluţionarea contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere 

a acestora. 
 Participă la interviu numai candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la proba scrisă. 
 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu, 
care trebuie să fie minim 5. 

 
  

 
 
 
Data afisarii: 17 mai 2022  
ora 11.30 



 

 

 

 

B I  B L I O G R A F I E 

pentru ocuparea functiei publice de executie   bucatar,   
 

1. Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 

eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, 

procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, 

precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 

eficienţei acestuia; 

2. Ordinul 976/1998 privind Norma de igiena privind productia, prelucrarea, 

depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor  ; 

3. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;  

4. Codul administrativ – Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019; 

 

 

 Candidatii vor avea in vedere modificarile si completarile la zi ale actelor normative indicate in bibliografie. 

 

      



 

B I  B L I O G R A F I E 

pentru ocuparea functiei publice de executie – Infirmier,  Directia Servicii 

Specializate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti 

   

1. Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 

eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, 

procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, 

precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 

eficienţei acestuia  ; 

2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale ; 

3. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

4. Codul administrativ – Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019; 

 

 

 

 
 

*) Candidatii vor avea in vedere modificarile si completarile la zi ale actelor normative indicate in bibliografie. 

 

        
      

 

 



 

  

B I  B L I O G R A F I E 

pentru ocuparea functiei publice de executie – Administrator I,  Directia Servicii 

Specializate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti 

 

 

 

1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991- actualizata 

3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor 

sau instituţiilor publice ; 

4. Codul administrativ – Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019; 

 

 

 

 

 

 

*) Candidatii vor avea in vedere modificarile si completarile la zi ale actelor normative indicate in bibliografie. 
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