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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Concurs recrutare funcții de natură contractuală din data de 09.03.2023 - probă scrisă

ASISTENT SOCIAL - Complexul de Servicii „Casa Noastră”

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

− Capitolul I Secțiunile 1, 2, 3, 4

− Capitolul II Drepturile copilului - Secțiunea I Drepturi și libertăți civile

− Capitolul III Secțiunile 1, 2, 3, 4, 5

− Capitolul VI Protecția copilului împotriva, abuzului neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență

− Capitolul XI Răspunderi și sancțiuni

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011 - Capitolul III Sistemul de servicii sociale

− Capitolul II Secțiunea 1 Definirea și Clasificarea beneficiilor de asistență socială și Secțiunea 1 Categorii de

beneficii de asistență socială

− Capitolul III Secțiunea 1 Definirea și clasificarea serviciilor sociale și Secțiunea 2 Beneficiarii și furnizorii de

servicii sociale

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

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru

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

părinții săi, Anexa 2 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de

primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat:

− Anexa 2: Modulul 1 - Standardele 1 și 2; Modulul II - Standardele 1 și 2; Modulul III - Standardele 3 și 4;

Modulul V - Standardul 1; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1, 2; Modulul IX -

Standardele 1 și 2

− Anexa 1: Modulul 1 - Standardele 1 și 2; Modulul II - Standardul 1; Modulul III - Standardele 3, 4, 5;

Modulul IV - Standardele 3 și 4; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1 și 2;

Modulul IX - Standardele 1 și 2

4. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Casa Noastră”:

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

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

6. 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;

EDUCATOR - Complexul de Servicii „Casa Noastră”

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:
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− Capitolul I Dispoziții generale și definiții art. 6

− Capitolul VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență,

Secțiunea 3 Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței art 94 și 95

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

rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru

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

părinții săi - Modulul 1 - Standardele 1; Modulul II - Standardul 1, 2, 3, 4, 5; Modulul IV - Standardele 1 și 2;

Modulul V - Standardele 1, 2, 3, 4; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1 și 2;

Modulul IX - Standardele 1 și 2

3. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Casa Noastră”:

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

4. Regulamentul intern al DGASPC sector3:http://www.dgaspc3.ro/utile/activitate-organizare/roi/

− Capitolul III Pct. D Obligațiile personalului contractual și Pct. E Obligațiile comune celor 2 categorii de

personal

− Capitolul XI Secțiunea 3 Sancțiuni privind personalul contractual

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE - Complexul de Servicii „Casa Noastră”

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

− Capitolul I Dispoziții generale și definiții art. 6

− Capitolul VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență,

Secțiunea 3 Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței art 94 și 95

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

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi -

Modulul 1 - Standardele 1; Modulul II - Standardul 1, 2, 3, 4, 5; Modulul IV - Standardele 1 și 2; Modulul V -

Standardele 1, 2, 3, 4; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1 și 2; Modulul IX -

Standardele 1 și 2

3. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Casa Noastră”:

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

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

− Capitolul III Pct. D Obligațiile personalului contractual și Pct. E Obligațiile comune celor 2 categorii de

personal

− Capitolul XI Secțiunea 3 Sancțiuni privind personalul contractual

PSIHOLOG - Complexul de Servicii „Casa Noastră”

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:
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− Capitolul I Dispoziții generale și definiții art. 6

− Capitolul VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență,

Secțiunea 3 Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței art 94 și 95

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

− Capitolul II Secțiunea 1 Definirea și clasificarea beneficiilor de asistență socială, Secțiunea 2 Categorii de

beneficii de asistență socială

− Capitolul III Secțiunea 1 Definirea și clasificarea serviciilor sociale, Secțiunea 2 Beneficiarii și furnizorii de

servicii sociale

3. Codul deontologic al psihologului

4. Psihologia Vârstelor - Emil Verza, Ed. Hyperion, București 1993

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

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi,

Anexa 2 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim

de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat:

− Anexa 2: Modulul II - Standardele 1 și 2; Modulul V - Standardul 2; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3;

Modulul VIII - Standardele 1, 2; Modulul IX - Standardele 1 și 2

− Anexa 1: Modulul 1 - Standardele 1 și 2; Modulul II - Standardul 1; Modulul III - Standardele 3, 4, 5;

Modulul IV - Standardele 3 și 4; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1 și 2;

Modulul IX - Standardele 1 și 2

6. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Casa Noastră”:

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

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

COORDONATOR - Complexul de Servicii „Casa Noastră”

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

− Capitolul I Secțiunile 1, 2, 3, 4

− Capitolul II Secțiunea 1

− Capitolul III Secțiunile 1, 2, 3, 4, 5

− Capitolul VI

− Capitolul XI

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

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

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi,
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Anexa 2 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim

de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat:

− Anexa 2: Modulul II - Standardul 2; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1, 2;

Modulul IX - Standardele 1 și 2; Modulul X - Standardele 1 și 2

− Anexa 1: Modulul 1 - Standardele 1 și 2; Modulul II - Standardul 1; Modulul III - Standardele 3, 4, 5;

Modulul IV - Standardele 3 și 4; Modulul VII - Standardele 1, 2, 3; Modulul VIII - Standardele 1 și 2;

Modulul IX - Standardele 1 și 2; Modulul X

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

5. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Casa Noastră”:

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

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

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE - Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

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

− Capitolul II Secțiunea 1

− Capitolul III

− Capitolul IV

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

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi

− Standarde de calitate privind protecția copilului în centrul de plasament - prezentare

− Atitudinea față de copil și deontologie profesiei

− Modelul familial al relației cu copiii și al relației dintre copii

− Jocul și organizarea timpului liber în centrul de plasament

− Comunicarea

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

− Capitolul III Secțiunea 1 Obligații generale ale angajatorilor

− Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor

4. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Noi Orizonturi”:

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

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

LUCRĂTOR SOCIAL - Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

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

− Capitolul II Secțiunea 1



5

− Capitolul III

− Capitolul IV

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

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi

− Standarde de calitate privind protecția copilului în centrul de plasament - prezentare

− Atitudinea față de copil și deontologie profesiei

− Modelul familial al relației cu copiii și al relației dintre copii

− Jocul și organizarea timpului liber în centrul de plasament

− Comunicarea

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

− Capitolul III Secțiunea 1 Obligații generale ale angajatorilor

− Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor

4. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Noi Orizonturi”:

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

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

PSIHOLOG - Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

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

− Capitolul I Dispoziții generale și definiții

− Capitolul II Drepturile copilului - Secțiunea I Drepturi și libertăți civile

− Capitolul III Protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

− Capitolul VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență

− Capitolul XI Răspunderi și sancțiuni

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

destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi

− Standarde de calitate privind protecția copilului în centrul de plasament - prezentare

− Atitudinea față de copil și deontologie profesiei

− Modelul familial al relației cu copiii și al relației dintre copii

− Jocul și organizarea timpului liber în centrul de plasament

− Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului

− Promovarea accesului la informație și posibilităților de exprimare liberă a opiniei copilului

− Comunicarea

3. Codul deontologic al psihologului

4. Psihologia vârstelor, Emil Verza, Ed. Hyperion, București, 1993
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5. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul III Sistemul de

servicii sociale

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

− Capitolul III Secțiunea 1 Obligații generale ale angajatorilor

− Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor

7. Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC S3 Secțiunea „Complex de Servicii Noi Orizonturi”:

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

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

INSPECTOR DE SPECIALITATE - Serviciul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței

sociale

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

ulterioare;

2. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate

copiilor

3. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de

asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

4. H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă

multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de

intervenție multidisciplinară și interinstituționalp privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare

prin muncă, copiii vinctime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de

violență pe teritoriul altor state;

5. Ordinul nr. 288/2006 - Standardul 9 - penru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul

de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

6. Legea asistenței sociale nr. 292/2011

7. OUG nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul

pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii”

8. Hotărârea nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind

prevenirea și combaterea traficului de persoane.

ASISTENT SOCIAL - Serviciul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale

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

ulterioare - Capitolele II, III și VI



7

2. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate

copiilor

3. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de

asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

4. H.G. nr. 49/2011 - Anexa 1- pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă

multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie

5. Ordinul nr. 288/2006 - Standardul 9 - penru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul

de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

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

7. OUG nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul

pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii”

8. Hotărârea nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind

prevenirea și combaterea traficului de persoane.

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


