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Bibliografie
la concursul organizat pentru ocuparea funcţie publice de execuţie de Inspector clsasa I, 

gradul Asistent, de la Serviciul M anagem ent de Caz Adulţi

• Legea nr. 188 din 8 decem brie 1999 privind statutul funcţionarilor publici, Republicată 
in M onitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007 ;

• Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, Republicată 
în M onitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007;

• Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi prom ovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările ulterioare, Republicată în M onitorul Oficial, Partea 
1 nr. 1 din 03/01/2008;

• Legea Asistenţei sociale nr. 292 din 20 decem brie 2011, publicată în M onitorul Oficial 
nr. 905 / 2011, din 20 decembrie 2011;

• Ordinul nr. 1887 / 15.09.2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere 
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane 
adulte cu handicap sau de asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte 
cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea M etodologiei de stabilire a nivelului 
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele 
rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, 
Publicată în: M onitorul Oficial Nr. 889 Din 7 Noiem brie 2016;
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• Ordinul Nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Publicată 
în: M onitorul Oficial 116 din 13.02.2015;

• H.G. 268/2007 - privind protecţia şi prom ovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
Publicată in M onitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 04/04/2007;

• Ordinul Nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a 
persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, Publicată în: M onitorul 
Oficial Nr. 672 din 26 septem brie 2012;

Notă: la studierea actelor norm ative din bibliografie, candidaţii au obligaţia să 
cunoască toate m odificările, com pletările şi republicările intervenite pînă la data 
concursului.
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