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BIBLIOGRAFIE 

Concurs recrutare funcții de natură contractuală publicat în data de 29.10.2018 

 

 

DIRECȚIA  ECONOMICĂ - CREȘE 

 

INFIRMIER/Ă : Creșa ”Potcoava” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati 

de educatie timpurie; 

3. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3. Cap V-Directia Economica - Sectiunea 5: Crese 

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

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

 

 

ÎNGRIJITOR - copii : Creșa ”Greierașul” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altar unitati 

de educatie timpurie 

3. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap V-Directia Economica - Sectiunea 5: Crese 

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

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

 

ÎNGRIJITOR - cladiri : Creșa ”Ghiocelul” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altar unitati 

de educatie timpurie 

3. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap V-Directia Economica - Sectiunea 5: Crese 

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

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

 

 

EDUCATOR PUERICULTOR : Creșa ”Greierașul”, Creșa ”Potcoava” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI- 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

3. Hotararea de Guvem nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altar unitati 

de educatie timpurie; 

4. Ghidul pentru educația timpurie a copiilor de la naștere la 3 ani Ordinul 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului 

pentru educație timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între naștere și 6/7 ani;  

5. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap V - Directia Economica - Sectiunea 5: Crese 

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

6. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ . 
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ASISTENT  MEDICAL: Creșa ”Greierașul”  

 

1. Manual de boli infectioase si epidemiologice, Dr.Stiinte Medicale Constantin Bocarnea, Ed. Info-Team, Bucuresti 

1999; Capitolul 9 – infectii aerogene; 

2. Urgente medicale, Manual sinteza pentru asistenti medicali Vol I  Florian Chiru, Sorin Simion, Crin Marcean, Elena 

Iancu, Ed. R.C.R. Print, Bucuresti 2003 – Aparatul digestiv, 

3. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI 

 Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

4. Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor 

 unităţi de educaţie timpurie.   

5. Ordin 1955/1995 Norme de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap V - Directia Economica - Sectiunea 5: Crese 

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

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

 

 

       SPĂLĂTOREASA: Creșa”Greierașul” 

 

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. III 

Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

2. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

3. Ordinul nr.1025/2000 privind aprobarea normelor tehnice pentru serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale, 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap V- Directia Economica - Sectiunea 5: Crese 

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

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

 

DIRECȚIA  PENTRU  PROTECȚIA  DREPTURILOR  COPILULUI 

 

ÎNGRIJITOR - copii : Centrul de zi ”Micul Prinț” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;  

3. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII- Directia pentru Protectia Copilului- Sectiunea 

XVII. Centrul de zi „ Micul Print”  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

EDUCATOR PUERICULTOR : Centrul de zi ”Micul Prinț” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, 

3. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;  

4. Ghidul pentru educația timpurie a copiilor de la naștere la 3 ani Ordinul 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului 

pentru educație timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între naștere și 6/7 ani;  

5. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI- 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 

7. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII- Directia pentru Protectia Copilului- Sectiunea 

XVII. Centrul de zi „ Micul Print” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

8. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ . 
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ÎNGRIJITOR - copii: Centrul de zi”Lizuca” 

 

1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

2. Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu 

dizabilităţi   

3. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului- 

Sectiunea XVI: Centrul de zi „Lizuca”  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

ÎNGRIJITOR - clădiri: Centrul de primire în regim de urgență” Copiii străzii” 

 

1. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI- 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

2. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

3. Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor 

străzii  - Anexa IV - anexa cuprinzând standarde minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă 

pentru copii străzii 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului- 

Sectiunea XIV: Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Copiii Strazii” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/ ; 

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

 

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE: Centrul de primire în regim de urgență” Copiii străzii” 

 

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. III 

Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor; 

2. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI- 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

3. Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor 

străzii  - Anexa IV - anexa cuprinzând standarde minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă 

pentru copii străzii 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului- 

Sectiunea XIV: Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Copiii Strazii” http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/ ; 

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

 

 

PSIHOPEDAGOG: Casa de tip familial” Crinul Alb” 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare   

Cap.2:  Drepturile copilului  

Cap.3: Protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi 

Cap.6:  Protectia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență 

3.    Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, 

4. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de 

tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Emil Verza, Psihopedagogie speciala, Ed. Didactică și Pedagogică București, ediția 1994 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII- Directia pentru Protectia Copilului- Sectiunea 

XV. Casa de Tip Familial „ Crinul Alb”  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

7. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ . 
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INFIRMIER/Ă : Casa de tip familial” Crinul Alb” 

 

1. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI- 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

2. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor;  

3. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de 

tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII- Directia pentru Protectia Copilului- Sectiunea 

XV. Casa de Tip Familial „ Crinul Alb”  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) :  Casa de tip familial” Crinul Alb” 

 

1. Legea 272/2004 — Privind protectia promovarea drepturilor copilului. Cap II - Drepturile copilului și Cap VI- 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

2. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea 

copiilor si tinerilor 

3. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor 

care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescent 

4. Ghid national de bune practici pentru siguranta alimentelor. Sistemul de siguranta alimentelor HACCP. Produse 

culinare, editura Uranus, autori Viorel Marin, Teofil Vultur  , anul 2007 

http://ansa.gov.md/uploads/files/Comert/Ghid%20Bune%20Practici%20alimentatia%20publica.pdf  

Capitolul 2. Elemente de bune practici în producţia culinară - 2.4. Controlul Proceselor; 2.5. Mentenanţă și Igienizare 

5. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. III 

Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor;  

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII- Directia pentru Protectia Copilului- Sectiunea 

XV. Casa de Tip Familial „ Crinul Alb”  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

REFERENT : Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial 

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

Cap III Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi si Cap VI  

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; 

2. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 

protecției drepturilor copilului; 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

4. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, 

5. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de 

tip rezidenţial, 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VII- Directia pentru Protectia Copilului- Sectiunea 

VIII. Centrul de Ingrijire in Apartamente de Tip Familial  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

 

ASISTENT MEDICAL : Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fara Adapost, Centrul de Ingrijire si 

Asistenta ”Casa Max” 

 

1. Manual de medicina interna pentru cadre medii – autor Corneliu Borundel; 

2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos, autor F. Chiru, G. Chiru, L Moraru; 

3. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali,  Ghid de nursing vol.II, Ed. Viata medicala 

Romaneasca 

4. Legea 292/2011- Legea asistenţei sociale, cap.I Dispozitii generale 

5. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
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6. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de 

asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR; 

7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

8. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VIII- Directia de Protectie Sociala- Sectiunea IX, 

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

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

 

INFIRMIER : Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fara Adapost, Centrul de Ingrijire si Asistenta 

“Floarea Sperantei”, Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane  Varstnice “Sf. Ana”, Centrul de Ingrijire 

si Asistenta ”Casa Max” 

 

1. Ghidul infirmierelor – Sora Lungu Nicolae; 

2. Programul naţional de pregătire al infirmierelor – note de curs – OAMGMAMR- Modulul III –Ingrijirea pacientului; 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VIII – Directia de Protectie Sociala – Sectiunea IX, 

Sectiunea XI, Sectiunea XII, Sectiunea XIV  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

 ÎNGRIJITOR - clădiri: Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fara Adapost 

 

1. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 

curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;  

2. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VIII- Directia de Protectie Sociala- Sectiunea XI 

Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fara Adapost  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

 

 MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) :  Centrul de Ingrijire si Asistenta ”Casa Max” 

 

1. Ghid national de bune practici pentru siguranta alimentelor. Sistemul de siguranta alimentelor HACCP. Produse 

culinare, editura Uranus, autori Viorel Marin, Teofil Vultur  , anul 2007 

http://ansa.gov.md/uploads/files/Comert/Ghid%20Bune%20Practici%20alimentatia%20publica.pdf  

2. Capitolul 2. Elemente de bune practici în producţia culinară - 2.4. Controlul Proceselor; 2.5. Mentenanţă și Igienizare 

3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. III 

Sectiunea I, Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV Obligatiile lucratorilor;  

4. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VIII – Directia de Protectie Sociala – Sectiunea IX, 

Sectiunea XI, Sectiunea XII, Sectiunea XIV  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ ; 

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

 

  

 ASISTENT SOCIAL : Centrul de Ingrijire si Asistenta ”Casa Max” 

 

1. Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. II-Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3: Cap VIII- Directia de Protectie Sociala- Sectiunea XI 

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

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