
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
Concurs promovare funcții publice din data de 12.12.2022

Serviciul Management Administrativ si IT
- Consilier clasa I grad profesional Principal

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

 Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

- Titlul I – Dispoziții generale
- Titlul II – statutul funcționarilor publici

 Partea a VII – a – Răspunderea administrativă
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată ;
5. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3;
6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3.
7. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare
ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
8. Hotărârea nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale,
modificată și completată prin Ordonanță Guvernului nr 54/1997;

 Norma metodologică de aplicare a Legii nr 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare din 29.12.1997

 Capitalul imobilizat supus amortizării
9. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar- contabile;

 Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar –contabile
10. Ordinul nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii din 09.10.2009.
11. Legea nr 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și
completările ulterioare;

 Cap . III Secțiunea I, Obligațiile generale ale angajaților
 Cap. IV Obligațiile Lucrătorilor

12. Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucararea datelor cu careacter personal și privind libera circulașie a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
13. Legea 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare
14. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
15. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
16. Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale.



Serviciul Contabilitate Salarizare - Compartimentul Contabilitate
- Consilier clasa I grad profesional Principal -

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
- Titlul I – Dispoziții generale
- Titlul II – statutul funcționarilor publici

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată ;
5.Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3;
6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3.
7.Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
8.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată.
9.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
10.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
11.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
12.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii;
13.Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice.
14.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
15.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
16.Legea 292/2011 - Legea asistenţei sociale
17.Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale.

Serviciul Plasament Familial
- Consilier clasa I grad profesional principal

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
- Titlul I – Dispoziții generale
- Titlul II – statutul funcționarilor publici



3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată ;
5.Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3;
6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3.
7.Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
8.Ordin 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament;
9.Ordin nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de
servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie.
10.Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directiei
95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor);
11.Ordin nr. 26 din 3 ianuarie 2019, de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protectie speciala;
12.Legea nr. 273/2004, republicata privind procedura adoptiei;
13.Ordinului nr. 288/06.07.2006 pentru aprobarea stamdardelor minime obligatorii privind
management de caz in domeniul protectiei drepturilor.
14.Legea 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare
15.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
16.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
17.Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale.

Serviciul de Asistenta Sociala in Domeniul Protectiei Drepturilor Copilului
- Consilier clasa I grad profesional Principal

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
- Titlul I – Dispoziții generale
- Titlul II – statutul funcționarilor publici

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată ;
5.Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3;
6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3.
7.Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
8..Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de
servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie
9.Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi
îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea



10.Hotărârea nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
11.Regulament UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice ]n ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor data si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulament general privind Protectia Datelor)
12.Legea 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare
13.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
14.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
15.Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale.

SERVICIUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Consilier clasa I grad profesional Principal

1.Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
- Titlul I – Dispoziții generale
- Titlul II – statutul funcționarilor publici

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată ;
5.Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3;
6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3.
7.Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
8.Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare;
9.Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările
și completările ulterioare;
10.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și
completările ulterioare;
11.Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 123/2002;
12.Legea 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare



SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE ȘI RELAȚII CU SOCIETATEA CIVILĂ

Consilier clasa I grad profesional superior

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Partea a VI– a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
- Titlul I – Dispoziții generale
- Titlul II – statutul funcționarilor publici

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată ;
5.Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC Sector 3;
6. Regulamentul intern al DGASPC Sector 3.
7.Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale.

8.Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

9. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

11.Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public din 07.02.2002

12. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

13. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

14.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
15.Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

16. Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor
şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

17. Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru
implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016,
din 12.12.2014

18. Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România din 03.06.2015

19. Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă



20. Hotărârea nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

21.Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

22.Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

23.Codul etic al DGASPC Sector 3

24.REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

NOTĂ: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menționate în prezenta
bibliografie.


