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Nr. 58136/13.08.2018

APROB

Bibliografie
la examenul de promovare în grad profesional principal, resţ >r clasa I,>r clasa I, gradul principal

de la Serviciul Evidenţă Drepturi Persoane cu Handicap:

1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 
decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată (M.Of. 1/03.01.2008), cu modificări şi completări ulterioare, modificată şi completată 
prin O.U. G. nr. 84/2010 (M.Of. 654/22.09.2010), aprobată prin Legea nr. 136/2012;

3. Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015 (M.Of. 
nr. 518/2015).

4. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 (M.Of. 233/04.07.2007), modificată şi completată prin H.G. nr. 89/2010 (MO 
103/15.02.2010);

5. ORDIN Nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor 
art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicat în M.Of. nr. 691/12.11.2013.

6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 
365/29.05.2007), cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 
525/02.08.2007);

8. O.U.G. nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 508 din 29 iunie 2017;

9. H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi structuri orientative de personal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017;

10. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

Notă la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii trebuie să cunoască toate 
modificările, completările şi republicările intervenite până la data concursului.

Director Executiv RRA. Şef S.E.D.RH.
Dana Ilcău

http://www.dgaspctm.ro
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Nr. 58136/13.08.2018

APROB

Bibliografie
la examenul de promovare în grad profesional principal, re: 

de la Serviciul Evidenţă Drepturi Peri
ia I, gradul principal

1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 
decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată (M.Of. 1/03.01.2008), cu modificări şi completări ulterioare, modificată şi completată 
prin O.U. G. nr. 84/2010 (M.Of. 654/22.09.2010), aprobată prin Legea nr. 136/2012;

3. Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015 (M.Of. 
nr. 518/2015).

4. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 (M.Of. 233/04.07.2007), modificată şi completată prin H.G. nr. 89/2010 (MO 
103/15.02.2010);

5. ORDIN Nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor 
art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicat în M.Of. nr. 691/12.11.2013.

6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 
365/29.05.2007), cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 
525/02.08.2007);

8. O.U.G. nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 508 din 29 iunie 2017;

9. H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi structuri orientative de personal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017;

10. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

Notă la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii trebuie să cunoască toate
modificările, completările şi republicările intervenite până la data concursului.

Director Executiv RRA. 
Dapa Ilcău

Şef S.E.D.RH.
Lihor Laza/LaszwAndra

http://www.dgaspctm.ro
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Nr. 58135/13.08.2018

APROB 
Director General

Bibliografie
la examenul de promovare în grad profesional superior, res 

de la Serviciul Evidenţă Drepturi Pers
asa I, gradul superior

1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 
decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 
(M.Of. 1/03.01.2008), cu modificări şi completări ulterioare, modificată şi completată prin O.U.G nr. 
84/2010 (M.Of. 654/22.09.2010), aprobată prin Legea nr. 136/2012;

3. Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015 (M.Of. 
nr. 518/2015).

4. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 (M.Of. 233/04.07.2007), modificată şi completată prin H.G. nr. 89/2010 (MO 
103/15.02.2010);

5. ORDIN Nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor 
art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat 
în M.Of. nr. 691/12.11.2013.

6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 365/29.05.2007), 
cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 
525/02.08.2007);

8. O.U.G. nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 508 din 29 iunie 2017;

9. H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi structuri orientative de personal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017;

10. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

Notă la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii trebuie să cunoască toate 
modificările, completările şi republicările intervenite până la data concursului.

Director Executiv P.P.A. Sef S.E.D.P.H.5

Dana Ilcău

http://www.dgaspctm.ro
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Nr. 58135/13.08.2018

APROB 
Director General 
Emilia Milutinovici

Bibliografie
la examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv in: idul superior

de la Serviciul Evidenţă Drepturi Persoane cu Hanxţica'p-:

1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 
decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 
(M.Of. 1/03.01.2008), cu modificări şi completări ulterioare, modificată şi completată prin O.U.G nr. 
84/2010 (M.Of. 654/22.09.2010), aprobată prin Legea nr. 136/2012;

3. Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015 (M.Of. 
nr. 518/2015).

4. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 (M.Of. 233/04.07.2007), modificată şi completată prin H.G. nr. 89/2010 (MO 
103/15.02.2010);

5. ORDIN Nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor 
art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat 
în M.Of. nr. 691/12.11.2013.

6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 365/29.05.2007), 
cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (M.Of. nr. 
525/02.08.2007);

8. O.U.G. nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 508 din 29 iunie 2017;

9. H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi structuri orientative de personal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017;

10. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

Notă la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii trebuie să cunoască toate
modificările, completările şi republicările intervenite până la data concursului.

Director Executiv P.P.A. 
Dana Ilcău

Şef S.E.D.P.H.
Lihor Laza Laszlo Andra

http://www.dgaspctm.ro
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SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ZONA I

APROBAT 
DIRECTOR GENERAL 
Emilia MILUTINOVICI

BIBLIOGRAFIE
Pentru examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv inspector, clasa I, 
gradul principal în cadrul Serviciului de M anagement de Caz pentru Copil zona III

• Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, în temeiul art. V din Legea nr. 257/2013, pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, publicată în M.O 
nr. 159/05.03.2014;
• Ordinul Autoritatii Naţionale Pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 35 din 15 mai 
2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la 
asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, 
publicat în M.O nr. 359/ 27 mai 2003;
• Ordinul Autoritatii Naţionale Pentru Protecţia Copilului nr. 288/2006 din 06.07. 2006 
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului publicat in M. O, Partea I nr. 637 din 24/07/2006;
• Legea nr 273 din 21 iunie 2004, republicată, actualizată, privind procedura adopţiei, 
publicată in M.O nr. 259/19.04.2012;
• Legea nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, publicată în M.O nr. 
283/14.04.2016;
• Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici, publicată în 
M.O 365/ 29.05.2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.7 /2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, în M.O 
nr.525/2.08.2007;
• Constituţia României, publicată în M.O. nr.767/31.10.2003.

DIRECTOR EXECUTIV PDC 
Monica TRUŞCĂ

r ÎNTOCMIT
JfU  ŞEF SERVICIU

Roxana USVAT
a  'jk k t â f

Direcţia Gen. de Asist. Social 
Timiş

Nota: Candidaţii au obligaţia de a lua în considerare toate modificările şi completările ulterioare 
ale actelor normative mai sus menţionate.

mailto:dqaspctm@gmail.com
http://www.dqaspctm.ro
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i  ■

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ADULŢI

prob,
eitNcneral 
lONtm Emilia

Bibliografie la examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv 
Inspector, clasa I, grad Principal din cadrul Serviciului Management de Caz Aduţi

• Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/2008;

• Ordinul nr. 67 / 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati - Monitorul Oficial nr. 116 din 
13.02.2015

• Legea nr. 292 / 2011 a Asistenţei sociale - Monitorul 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 Metodologiei 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 - Monitorul Oficial Nr. 889 Din 7 
Noiembrie 2016;

• Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, privind statutul funcţionarilor publici- Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 365 din 29/05/2007 ;

• Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici - Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 525 din 02/08/2007

• Constituţia României.

Director Executiv Protecţia Persoanelor Adulte Şef Serviciul Management de Caz Adulţi

Notă : Candidaţii au obligaţia de a lua în considerare toate modificările si completările ulterioare ale actelor

Ilcău Dana Stanciu Marcela

normative

mailto:dgaspctm@gmail.com
http://www.daaspctm.ro
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S ervic iu l de Evaluare Com plexă a P ersoanelor A du lte  cu Handicap

Direcţia Gen. d e  A s is t.  Social j 
Şi protecţia C p '    T,m,c 1

BIBLIOGRAFIE

APROBAT 
irector General 
OVICI Emilia

Pentru examenul de promovare in grad profesional superior, respectiv in funcţia publica de
execuţie de Inspector clasa I, grad principal 

la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

1. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003

2. Legea nr. 188 din 8 decem brie 1999 (*republicată*) privind statutul funcţionarilor publici*) em itent: 

Parlam entul Rom âniei, publicat în: M onitorul O ficial nr. 365 din 29 mai 2007

3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (* republicată*) privind codul de conduită a funcţionarilor publici*) 

p ublicat în: M onitorul O ficial nr. 525 din 2 august 2007

4. Legea nr. 448 din 6 decem brie 2006 (*republicată*)privind pro tecţia  şi prom ovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap*) publicat în: M onitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008

5. H otărârea nr. 268/2007 din 14/03/2007 pentru  aprobarea norm elor m etodologice de aplicare a 

p revederilor Legii nr. 448/2006 privind pro tecţia  şi p rom ovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

publicat în: M onitorul Oficial, Partea 1 nr. 233 din 4 aprilie 2007, m odificată prin H otărârea n r . 8 9  

d i n  5 f e b r u a r i e  2 0 1 0  publicat în: M onitorul O ficial nr. 103 din 15 februarie 2010

6. H otârarea nr. 430/2008 pentru aprobarea M etodologiei privind organizarea si funcţionarea com isiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap

p ublicat în: M onitorul O ficial, Partea I nr. 339 din 1 m ai 2008.

7. O rdinul nr.2298/2012 privind aprobarea P rocedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în  vederea 

încadrării în grad şi tip  de handicap, M onitorul O ficial, Partea I, nr. 672/ 26 .septem brie 2012

Director Executiv 
Protecţia Persoanelor Adulte 

Dana ILCAU

Sef Serviciu 

Tar Elza

mailto:daaspctm@qmail.com
http://www.daaspctm.ro
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ROM ÂNIA
r n & m w i  i m m m A

Nr. 55959/02.08.2018
’ROB

JIJiEC T (%  GENERAL 
HNOVICI

BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv pentru funcţia publică de execuţie 
de consilier juridic, clasa I, gradul superior de la Serviciul Juridic şi Contencios de la Serviciul Juridic şi

Contencios

1. Constituţia României - publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
2. Legea nr. 188/1999 actualizată privind Statutul funcţionarilor publici - republicată în Monitorul 

Oficial nr. 365 din 29 mai 2007.
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici - republicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 525 din 2 august 2007.
4. H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal - publicată 
în Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017.

5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - republicată în Monitorul 
Oficial nr. 159 din 5 martie 2014.

6. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei - republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 19 
aprilie 2012.

7. H.G nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind 
serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii 
adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura 
activităţi în domeniul adopţiei internaţionale - publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 12 august 
2016.

8. Legea nr. 53/2003 - codul muncii - republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.
9. Titlul V -  Minoritatea. CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009)
10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016.
11. H.G nr. 3958/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice - publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016.

12. H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină - 
publicată în Monitorul Oficial nr. 768 din 13 noiembrie 2007.

13. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - republicată în Monitorul 
Oficial nr. 205 din 24 martie 2014.

14. H.G nr. 1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea 
măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora - publicată în Monitorul Oficial nr. 873 din 24 
septembrie 2004.

15. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic - publicată în 
Monitorul Oficial nr. 867 din 5 decembrie 2003.

Notă: la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor trebui să cunoască toate 
modificările, completările şi republicările intervenite pînă la data concursului.
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