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BIBLIOGRAFIE 

 

 

REFERENT  Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”:   

 

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Capitolul III Secțiunea I obligatii generale ale 

angajatorilor; Capitolul IV obligatiile lucratorilor; 

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

rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate 

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

definitiv de părinţii săi; 

5. Hotararea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizarea si   functionare a 

serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal – Anexa nr. 1 Regulamentul-

cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;  

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 https://dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/ 

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

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”:   

 

8. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

9. Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

10. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Capitolul III Secțiunea I obligatii generale ale 

angajatorilor; Capitolul IV obligatiile lucratorilor; 

11. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate 

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

definitiv de părinţii săi; 

12. Hotararea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizarea si   functionare 

a serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal – Anexa nr. 1 Regulamentul-

cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;  

13. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3 https://dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/ 

14. Regulamentul intern al DGASPC sector 3:  http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/ 
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ȘEF CENTRU   – Complexul de servicii „Brândușa” 

     

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 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor; 

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

 

ÎNGRIJITOR – clădiri  Complexul de servicii „Brândușa” - Centrul „Casa Soarelui”: 

 

1. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

2. Notiuni de curatenie în unităţi de asistenţă socială, colectivităţi de copii, tineri, adulti in unităţi de cazare 

(Anexa 1 la Bibliografie) 

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 http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-

organizare/rof/ ; 

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

 

ȘEF CENTRU   – Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat” 

     

1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; 

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

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

republicată 

http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/rof/
http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi%20/


 
 
 
 

  3 
 

4. Ordinul 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 

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

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; 

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 sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

ȘEF CENTRU   – Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” 

     

1. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; 

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

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

republicată 

4. Ordinul 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 

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

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; 

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 sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/. 

 

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

prezenta bibliografie. 
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