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BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul de ocupare a postului vacant de inspector I debut!
in cadrul Biroului Adopţii si Postadoptii
•
Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată
în Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014), m odificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 65
din 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in Monitorul
Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014)
•
Legea nr. 273 din 2004 privind procedura adopţiei (republicată în Monitorul Oficial nr.
739 din 23 septembrie 2016) m odificata prin prin Legea nr. 57 din 2016 pentru m odificarea şi
completarea Legii nr. 273/2004 şi a unor acte normative
•
Hotararea de Guvern nr. 579 din 2016 pentru aprobarea Norm elor metodologice de
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru m odificarea 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 m etodologia
de autorizare a acestora şi pentru m odificarea 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 2012)
•
Decizia nr. 661 din 2016 a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi
documente utilizate în procedura adopţiei (publicată în M onitorul Oficial nr. 631 din 17
august 2016)
•
Lege nr. 7 din 2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici (republicata în
Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007)
•
Capitolul IV - Obligaţiile lucratorilor din Legea nr. 319 din 2006 a securităţii si sanatatii
in munca (publicata in M onitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006)
•
Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici (republicată în
Monitorul Oficial nr. 365 din 29.05.2007) cu modificările şi completările ulterioare.
•
Lege nr. 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
publicată în M onitorul Oficial nr.492 / 01.06.2004.
NOTĂ: CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA SĂ CUNOASCĂ TOATE M ODIFICĂRILE,
COM PLETĂRILE ŞI REPUBLICĂRILE INTERVENITE PÂNĂ LA DATA
CONCURSULUI
SEF BIROU
Elena-Carmen APOSTOL
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