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Bibliografie –  
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul 

Serviciului management de caz 
 
 
1. Legea 188 / 1999 - privind Statutul functionarilor publici republicata si 

actualizata; 
2. Legea nr. 7 /2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici; 
3. ORDINUL nr. 288 din 6 iulie 2006-pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei 
drepturilor copilului; 

4. ORDINUL nr. 286 din 6 iulie 2006-pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor 
metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie; 

5. LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului*); 

6. LEGEA nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind procedura 
adopţiei*)- SECŢIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii adopţiei; 

7. ORDINUL nr. 1.733 din 19 august 2015-privind aprobarea Procedurii 
de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament; 

8. ORDINUL nr. 35 din 15 mai 2003, privind aprobarea Standardelor 
minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul 
maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a 
acestor standarde - Monitorul Oficial Partea nr. 359 din 27 mai 2003; 

9. HOTĂRÂREA nr. 679 din 12 iunie 2003, privind conditiile de obtinere a 
atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal 
profesionist - Monitorul Oficial nr. 443 din 23 iunie 2003. 

10. Hotararea nr.1434 din 2 septembrie 2004, privind atributiile si 
Regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (republicata). 
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BIBLIOGRAFIE 
 

in vederea ocuparii functiei publice de  executie vacante de inspector clasa I, grad    
profesional asistent in cadrul  Compartimentului Interventie in  Regim de Urgenta si 
Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de Urgenta   
 

•Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

•HG 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului; 

•Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;                                
•Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita ale functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

•H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind prevenirea si interventia in 
echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in 

familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii 

exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum si copiii romani migrati victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor 

state, cu modificarile si completarile ulterioare.  

•HG nr.1103/2014, pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin 
autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor impliocati in prevenirea 

si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitatile 

sanitare.   
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