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Bibliografie pentru postul de Consilier Clasa I Grad Profesional Superior - Serviciul Evidență și Plată Prestații
Sociale:

1. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare;

2. Hotărârea nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la
transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Hotărârea nr. 1.019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie
socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru
persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare,
încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului
propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 151/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordinul nr. 2272/2013 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru aprobarea
Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.

5. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
6. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
7. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
8. Regulamentul intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
9. Constituția României, republicată
10. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.
11. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare
12. Titlul I și Titlul II ale părtii a VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările

ulterioare

Tematică pentru postul de Consilier Clasa I Grad Profesional Superior- Serviciul Evidență și Plată Prestații
Sociale:

1. Reglementări privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
2. Reglementări privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap,
3. Reglementari privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport urban cu mijloace de transport in comun de
suprafata si cu metroul
4. Reglementari privind procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a
dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap;
5. Reglementari privind cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în
România;
6. Reglementari privind definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială;
7. Reglementari privind acordarea indemnizatiei de insotitor - art.77 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
8. Titlul I și Titlul II ale părtii a VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - Reglementari privind Statutul
funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit
din fonduri publice
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9. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament ȋntre femei şi bărbaţi;
10. Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
11. Reglemenrări privind Constituția Romaniei

Bibliografie pentru postul de Consilier Clasa I Grad Profesional Superior - Serviciul Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap:

1. Constituția României, republicată
2. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. H.G nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordin nr. 2298 / 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad
şi tip de handicap
5. HG. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap
6. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Secţiunea a 4-a - Procesul de acordare a serviciilor sociale, art. 44 - art. 52
- Secţiunea a 3-a - Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi, art. 79 - art.91

7. Ordinul nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei
managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilități
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, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Regulamentul de organizare și funcționare a DGASPC S3
10. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
11. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
12. Titlul I și Titlul II ale părtii a VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare

Tematică pentru postul de Consilier Clasa I Grad Profesional Superior -Serviciul Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap:

1) Reglementări privind evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap
2) Reglemenrări privind Constituția Romaniei
3) Reglementări privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
4) Reglementările Normelor metodologice privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
5) Reglementări privind Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de

handicap
6) Reglementări privind evaluarea în vederea acordării unei măsuri de protecție
7) Reglementări privind Procesul de acordare a serviciilor sociale
8) Reglementări privind Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
9) Reglementări privind asistența socială a persoanelor cu dizabilități
10) Reglementări privind efectuarea managementului de caz pentru beneficiarii institutionalizati în Centrele de Îgrijire și

Asistență a persoanelor cu dizabilități
11) Titlul I și Titlul II ale părtii a VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - Reglementari privind Statutul

funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului
plătit din fonduri publice

12) Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament ȋntre femei şi bărbaţi;
13) Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
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