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SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ZONA

BIBLIOG RAFIE
Pentru concursul privind ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector clasa I gradul 

principal, din cadrul Serviciului M anagem ent de Caz pentru Copil Zona III

APRO  
DIRE
E

• Legea nr. 18 din 27 septem brie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile 
copilului (republicată în M onitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001);

Regulam entul de organizare şi funcţionare al D irecţiei G enerale de A sistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului T im iş aprobat prin H otărârea Consiliului Judeţean Tim iş nr. 64 din 22 
noiem brie 2004;
• Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi prom ovarea drepturilor copilului 
(republicată în M onitorul Oficial nr. 1^9 din 05 m artie 2014);
• Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regim ul jurid ic  al adopţiei (republicata în 
M onitorul Oficial nr. 259 din 19 aprilie 2012);
• Hotărâre nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile 
de atestare si statutul asistentului m aternal profesionist (publicată în M onitorul Oficial nr. 443 
din 23 iunie 2003);
• Ordin nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor m inim e obligatorii pentru 
asigurarea protecţiei copilului la asistentul m aternal profesionist si a ghidului m etodologic de 
implem entare a acestor standarde al A utorităţii N aţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 
(publicat în M onitorul Oficial nr. 359 din 27 mai 2003);
• Hotărâre nr. 1437/2004 privind organizarea şi m etodologia de funcţionare a com isiei pentru 
protecţia copilului (Publicat in M onitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 24 septem brie 2004);
• Ordin nr. 286 din 2006 pentru aprobarea N orm elor m etodologice privind întocm irea 
planului de servicii şi a N orm elor m etodologice privind întocm irea planului individualizat de 
protecţie al M inisterului M uncii, Solidarităţii Sociale şi Fam iliei şi a Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Copilului şi Adopţie;
• Ordinul 288/ 2006 pentru aprobarea Standardelor m inim e obligatorii privind m anagementul 
de caz în dom eniul protecţiei drepturilor copilului, Publicat in M onitorul Oficial, Partea I nr. 637 
din 24/07/2006;
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• Lege nr. 188 din 8 decem brie 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în 
M.O. nr. 365/ 29.05.2007, m odificata prin Legea nr. 2/ 2013, publicată în M.O. nr. 89/ 2013,
• Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, 
republicată în M .O. nr. 525/ 02.08.2007;
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