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Concurs recrutare funcții de natură contractuală publicat în data de 14.11.2018 

 

CENTRUL INTERVENŢII ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI 

SOCIALE 

 Şef Centru 

 

1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu completările si 

modificările ulterioare;  

2. Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie cu completările si 

modificările ulterioare; 

3. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu completările si modificările ulterioare;  

4. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;  

5. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu completările si 

modificările ulterioare; 

6. Legea nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap cu completările si modificările ulterioare; 

7. Ordinul  nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial  al entităţilor 

publice,  

8. HG 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii cu completările si 

modificările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în 

echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie 

şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 

aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi 



 

2 
 

copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state cu completările si 

modificările ulterioare; 

10. Hotărârea nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi 

asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora cu completările si modificările 

ulterioare; 

11. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane  cu completările si 

modificările ulterioare; 

12. Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare ; 

13. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

14. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VI –Sectiunea I  

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

15. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ . 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ: Creșa "Ghiocelul" 

 Şef Centru 

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu completările si modificările ulterioare; 

3. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal ;  

4. H.G. nr. 1252/2012 privin aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creșelor și a altor 

unități de educație timpurie antepreșcolară; 

5. Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu completările si 

modificările ulterioare; 

6. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritățile și 

Instituțiile Publice cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/
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7. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice   

8. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  cu completările si 

modificările ulterioare 

9. Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă  cu completările si 

modificările ulterioare 

10. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

11. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap V-Directia Economica - Sectiunea 

V: Crese http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

12. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ . 

 

 

DIRECTIA DE PROTECTIE SOCIALA: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Vârstnice ”Sf.Ana" 

 Şef Centru 

 

1. Legea  asistenţei sociale nr. 292/2011 cu completările si modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu completările si 

modificările ulterioare;  

3. Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

4. Legea nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap cu completările si modificările ulterioare; 

5. Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

6. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;  

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/
../../../Documents%20and%20Settings/Mihaela.Ionescu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp197516/00098554.htm
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7. Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi 

pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;  

8. Ordinul  nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial  al entităţilor publice, 

9. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritățile și 

Instituțiile Publice cu modificările și completările ulterioare; 

10. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

11. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VIII – Directia de Protectie Sociala 

–  Sectiunea XIV  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

12. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ . 

 

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/

