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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

Concurs recrutare funcții de natură contractuală din data de 09.07.2021 - probă scrisă 

 

 

ASISTENT SOCIAL–Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Floarea 

Speranței” 

 

1. Legea Asistenței Sociale 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Legea 448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

3. Hotărârea de Guvern nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor  Legii 

nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicat cu 

modificările și completarile ulterioare; 

4. Ordin 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru 

persoane adulte cu handicap; 

5. Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

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

7. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

ADMINISTRATOR–Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Floarea 

Speranței” 

 

1. Hotărârea de Guvern nr.nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

2. Ordinul M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, reactualizată ; 

3. Legea nr. 319/2006 - a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificarile și completările 

ulterioare, Cap. III-Sectiunea I – Obligatiile generale ale angajatorilor si Cap. IV - Obligatiile lucratorilor; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

5. Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - Prevederi contractuale privind 

drepturi și obigații, angajat-angajator; 
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6. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale 

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

7. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

ASISTENTMEDICAL–Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf. Ana” 

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

2. Îngrijirea omului bolnav si a omului sanatos, autor F.Chiru, G.Chiru,LMoraru; 

3. Bazele teoretice și practice ale îngrijirii omului sănătos și bolnav - Nursing - autorii Moraru Letiția, 

Ivan Măriuca, Puiu Victoria, Spătaru Ruxandra, Tofan Ruxandra, Chiru Florian, Stoianovici Șeban ; 

4. Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Urgențe medico-chirurgicale - autor Lucreția Titircă; 

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. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPCS3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

8. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

REFERENT–Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice“Sf. Ana”  

1.  Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Ordinul nr. 29/03.01.2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice; 

3. Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind 

drepturi si obigatii, angajat-angajator); 

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

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

5. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

 

INSPECTOR SPECIALITATE – Creșa ”Potcoava” 
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1. Legea nr. 263/2007privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;  

3. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

4. Legea nr.319/2006 a securității si sanatatii in munca, Cap III, Sectiunea I obligatii generale ale 

angajatilor; Cp IV obligatiile lucratorilor; 

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

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

6. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

PSIHOPEDAGOG–Casa de Tip Familial ”Crinul Alb” 

1. Legea 272/2004 – Legea privind protecției și promovarea drepturilor copilului – republicată 

2. Legea 448/2006 – Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 

republicată 

3. Ordinul 25/2019 privind abrobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială – Anexa 1: Standarde minime de calitate 

pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinții săi 

4. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție 

5. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul III, Secțiunea I: Obligațiile generale ale angajatorilor; Capitolul IV: Obligațiile lucrătorilor 

6. Verza, E.F. (2002) – Introducere în psihopedagia specială și în Asistență Socială, Editura Fundației 

Humanitas 

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

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

8. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

 

Tematică: 

1. Specificul evaluării și intervenția la copiii cu dizabilități 
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2. Studierea particularităților procesului dezvoltării la copiii cu dizabilități 

3. Aplicarea standardelor minime obligatorii în centrele de tip rezidential pentru copii. 

 

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE –Casa de Tip Familial ”Crinul Alb” 

1. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul III, Secțiunea I: Obligațiile generale ale angajatorilor; Capitolul IV: Obligațiile lucrătorilor 

2. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 

ulterioare – Cap. II – Drepturile copilului 

3. Ordinul 25/2019 privind abrobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială – Anexa 1: Standarde minime de calitate 

pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinții săi – Tipuri de activități desfășurate cu beneficiarii la nivelul serviciilor sociale de tip 

rezidențial; 

4. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

5. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) –  Centrul de Deservire 

 

1. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul III, Secțiunea I: Obligațiile generale ale angajatorilor; Capitolul IV: Obligațiile lucrătorilor; 

2. HG 1048/9.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători 

a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 

3. Legea nr.64/2008, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind funcționarea în condiții 

de siguranță a instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil;  

4. Ordinul nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţia tehnică PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane 

de abur de joasă presiune" din 12.04.2010 

5. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

6. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

ȘOFER –Complexulde Servicii „Unirea” - Atelierul de spălătorie textilă „Brio Grup” 

 

1. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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2. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul III, Secțiunea I: Obligațiile generale ale angajatorilor; Capitolul IV: Obligațiile lucrătorilor 

3. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

4. Hotărârea nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități 

mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare;   

5. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

6. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

ASISTENT SOCIAL–Centrul de Consiliere și Resurse 

 

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Cap II Drepturile copilului - 

Secțiunea a 2 - a: Mediul familial și îngrijirea alternative; Secțiunea a 3-a: Sănătatea și bunăstarea 

copilului; Secțiunea a 4-a: educația, activități recreative și cultural; Cap III Protecția speciala a copilului 

lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților sai; Capitolul VI Protecția copilului împotriva 

abuzului, neglijați, exploatării șină oricărei forme de violent- Secțiunea a 3-a  Protecția copilului împotriva 

abuzului sau a neglijentei; Cap VII Instituțiile și serviciile cu atribuții în protecția copilului. 

2. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor 

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

4. H.G. 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 copiii români 

migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

domeniul protectiei drepturilor copilului; 

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii 

si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie; 

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. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

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

 

EDUCATOR PUERICULTOR–Creșa „Cerceluș”, Creșa „Ghiocelul”, Creșa „Greierașul”, Centrul de 

zi „Micul Prinț”, Creșa ”Ariel” 

 

1. Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  Capitolul II - 

Drepturile copilului; 

3. H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de Organizare și Funcționare a creșelor și a ltor 

unități de educație timpurie antepreșcolară; 

4. Anexa la Ordinul Ministerului educației naționale nr. 4694/02.08.2019 privind  Curriculumul pentru 

Educație Timpurie; 

5. Activități de învățare pentru copiii foarte mici (de la naștere la 3 ani) - Autor: Betty Squibb și Sally  J. 

Deitz/UNICEF/Anul 2011 

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

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

7. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

ASISTENT MEDICAL –Creșa „Greieraș”, Creșa ”Ariel”, Creșa ”Ghiocelul” 

 

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

2. Bazele teoretice și practice ale îngrijirii omului sănătos și bolnav - Nursing - autorii Moraru Letiția, 

Ivan Măriuca, Puiu Victoria, Spătaru Ruxandra, Tofan Ruxandra, Chiru Florian, Stoianovici Șeban ; 

3. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi 

a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

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

altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

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

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

6. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: 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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PSIHOLOG– Centrul de Consiliere și Resurse 

 

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Cap II Drepturile copilului ; 

2. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor 

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

4. H.G. 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 copiii români 

migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

6.  Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a 

Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție 

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

domeniul protectiei drepturilor copilului; 

8. Psihologia vârstelor, Emil Verza, Ed. Didactică și Pedagogică, ediția a II revizuită, București, 1997; 

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

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

10. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

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

 

Tematică 

1. Protecția și promovarea drepturilor copilului 

2. Aplicarea standardelor minime de calitate în serviciile sociale de zi destinate copiilor 

3. Măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor 

4. Metodologia privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de 

violență asupra copilului și de violență în familie 

5. Noțiuni privitoare la managementul de caz în domeniul protecției copilului 

6. Noțiuni privitoare la ciclurile vieții, în acord cu Psihologia vârstelor – Emil Verza 

 

ȘEF CENTRU –Casa de Tip Familial”Crinul Alb” 
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1. Legea 272/2004  privind protecției și promovarea drepturilor copilului; 

2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

3. Legea 448/2006 – Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 

republicată 

4. Ordinul 25/2019 privind abrobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială – Anexa 1: Standarde minime de calitate 

pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinții săi; 

5. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și 

a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție; 

6. Ordinul 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecției drepturilor copilului; 

7. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare. Capitolul III, Secțiunea I: Obligațiile generale ale angajatorilor; Capitolul IV: Obligațiile 

lucrătorilor; 

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. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

10. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

EDUCATOR -Complexul de Servicii „Brândușa” - Centrul de zi „Brândușa” 

 

1. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28 februarie 2019 

2. Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare. Tehnici de baza ale interventiei comportamentale, O. 

Ivar Lovaas, Editura Frontiera 2012 - capitolul 10 si 13 

3. Legea nr. 292/2011 a Asistenţei sociale; 

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

5. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

6. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

MEDIC - ServiciulEvaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap 
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1. Legea nr. 448/2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare 

2. H.G. 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 

3. Ordin nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor 

adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

4. Ordinul ministrului muncii familiei și egalității e sanse și al ministrului sănătății publice nr. 

762/1992/2007 de aprobare a Criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad 

de handicap; 

5. H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

6. Legea nr. 292/2011 a Asistenţei sociale; 

7. Legea nr.190/2018 pentru punerea în aplicare a GDPR (regulamentul general privind protecția 

datelor); 

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. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/; 

10. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

Tematica  

1.    Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap 

2.    Evaluarea în vederea acordării unei măsuri de protecție, 

 

PSIHOLOG  - Centrul de Ingrijire si Asistenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabilitati "Casa Max" 

 

1. Legea 292/2011 a Asistenței Sociale ; 

2. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  

 handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale;   

4. Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

 serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

5. Codul deontologic al profesiei de psiholog; 

6.  Psihologie Socială clinică- Ion Dafinoiu, Ștefan Boncu – Editura Polirom 

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

 serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 
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8. Regulamentul de organizare și funcționarea DGASPC S3: http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

 organizare/rof/; 

9. Regulamentul internal DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

 

 

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

bibliografie. 

 


