
Bibliografie pentru postul de Șef Birou clasa I gradul II - Biroul Securitate, Sănătate în Muncă și
Situații de Urgență - Direcția Resurse Umane:

1. Legea nr. 319/2006 –a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de

către lucratori a echipamentelor de muncă, Capitolul II: Obligațiile angajatorului;
4. Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 – supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul MAI nr. 712/2005 – pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul

situațiilor de urgentă, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 481/ 2004 – privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
9. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
10. Regulamentul intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
11. Constutuția României, republicată
12. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi

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

cu modificările şi completările ulterioare
14. 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 Șef Birou clasa I gradul II - Biroul Securitate, Sănătate în Muncă și
Situații de Urgență - Direcția Resurse Umane:

1. Reglementări privind obligațiile angajatorilor, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
2. Reglementări privind organizarea și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă;
3. Reglementări privind comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a
incidentelor periculoase;
4. Reglementări privind obligațiile angajatorului din punct de vedere al cerințelor minime de securitate și sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucratori a echipamentelor de muncă;
5. Reglementări privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
6. Reglementări privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
7. Reglementări privind obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva
incendiilor;
8. Reglementări privind Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgentă;
9. Reglementări privind organizarea protecției civile.
10. 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
11. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament ȋntre femei şi bărbaţi;
12. Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
13. Reglementări privind Constituția Romaniei

Bibliografie pentru postul de Șef Serviciu clasa I gradul II - Serviciul Comunicare, Registratură și
Relații cu Publicul - Direcția Proiecte și Comunicare:

1. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;;
2. Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare;
3. 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 modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
6. 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;



7. Regulamentul intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
8. Constutuția României, republicată
9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
11. 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 Șef Serviciu clasa I gradul II - Serviciul Comunicare, Registratură și
Relații cu Publicul - Direcția Proiecte și Comunicare:

- Reglementări privind asistența socială;
- Reglementări privind serviciile sociale;
- Reglementări privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de
personal
- Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor
- Reglementări privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Reglementări privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public;
- 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
- Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament ȋntre femei şi bărbaţi;
- Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- Reglementări privind Constituția Romaniei

Bibliografie pentru postul de Director General Adjunct Protecție Socială clasa I gradul II:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - Republicată
2. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei - Republicată
3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
4. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor
5. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice - Republicată
6. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Republicată
8. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii - Republicată
9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Republicată
10. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
11. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Republicată
12. Hotărârea 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

13. Hotararea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

14. Hotărârea 430/2008 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisie de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap.

15. Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
16. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal - Anexa 1
17. 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

18. Ordin nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament
19. Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
20. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
21. Regulamentul intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;



22. Constutuția României, republicată
23. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi

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

cu modificările şi completările ulterioare
25. 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 Director General Adjunct Protecție Socială clasa I gradul II:

- Legea nr. 272/2004 - Dispoziţii generale şi definiţii; Drepturile copilului; Protecţia specială a copilului lipsit, temporar
sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi; Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat; Protecţia
copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal; Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării
şi a oricărei forme de violenţă; Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;
- Legea nr. 273/2004 - Dispoziţii generale, Condiţii de fond şi condiţii vizând exprimarea consimţământului la adopţie,
Procedura adopţiei interne și internaționale, Regimul juridic general al informaţiilor privind adopţia, Dispoziţii privind
procedura de judecată, Registrul naţional pentru adopţii, Monitorizare şi activităţi postadopţie;
- Legea nr. 197/2012 - Dispoziţii generale; Acreditarea furnizorilor de servicii social; Certificarea, evaluarea,
monitorizarea şi controlul calităţii;
- Legea nr. 211/2004 - Dispoziţii generale; Identificarea, referirea şi evaluarea victimelor infracţiunilor; Informarea
victimelor infracţiunilor; Servicii de sprijin şi protecţie acordate victimelor infracţiunilor;
- Legea nr. 217/2003 - Dispoziţii generale; Servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; Ordinul
de protecţie provizoriu; Intervenția de urgență;
- Legea nr. 292/2011 - Dispoziţii generale; Sistemul de beneficii de asistenţă socială; Sistemul de servicii sociale; Măsuri
integrate de asistenţă socială;
- Legea nr. 448/2006 - Dispoziţii generale, definiţii şi principii; Drepturile persoanelor cu handicap; Servicii şi prestaţii
sociale; Accesibilitate; Încadrarea în grad de handicap;
- Legea nr. 61/1993 - alocația de stat pentru copii
- Legea nr. 17/2000 - Dispoziţii generale; Servicii şi prestaţii sociale; Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a
drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice;
- Legea nr. 416/2001 - Dispoziţii generale; Stabilirea şi plata ajutorului social
- Legea nr. 277/2010 - Alocaţia pentru susţinerea familiei; Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie
- Hotărârea nr. 49/2011 - Anexa 1: Principii de lucru. Cadru conceptual; Factorii de risc şi de protecţie. Cauzele violenţei.
Tipologii.Consecinţele violenţei; Managementul de caz în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie;
- Hotărârea 430/2008 - Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap
- Hotărârea nr. 502/2017 - Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- Hotărârea nr. 797/2017 - Anexa 1
- Hotărârea nr. 691/2015 - Anexa 1 și Anexa 2
- Ordin nr. 1733/2015 - Secțiunea 1 și 2
- Reglementări privind Constituția Romaniei
- 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
- Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament ȋntre femei şi bărbaţi;
- Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

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


