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BIBLIOGRAFIA 
 

de studiu la concursul  organizat în data de 12 iunie 2017 pentru 
ocuparea  postului vacant de Șef Centrul de Îngrijire și Asistență Olteni. 

 
1. Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată ; 
          2. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, actualizată; 
   - Modificarea și încetarea contractului individual de muncă art. 41 – 57;  
   - Timpul de muncă şi timpul de odihnă art. 111 – 158; 
   - Răspunderea disciplinară art. 247 – 253; 
   - Sănătatea şi securitatea în muncă art. 175 – 191. 
           3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
           4. H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată; 
           5. H.G nr. 395/2016, privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
din 02.06.2016 :  
       - Capitolul I, Sectiunea 1,  
       - Capitolul II, Sectiunea 1; 
           6. H.G. nr. 903 din 15 octombrie 2014, privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate 
persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor 
vârstnice ; 
           7. Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015, privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi – ANEXA 1. 
 

                              DIRECTOR GENERAL 
DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

de studiu la concursul  organizat în data de 12 iunie 2017 pentru 
ocuparea  postului vacant de Șef Complex de Servicii pentru Copilul cu 

Nevoi Speciale. 
 
           1. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, actualizată; 
   - Modificarea și încetarea contractului individual de muncă art. 41 – 57;  
   - Timpul de muncă şi timpul de odihnă art. 111 – 158; 
   - Răspunderea disciplinară art. 247 – 253; 
   - Sănătatea şi securitatea în muncă art. 175 – 191. 
           2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
           3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           4. Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004,  pentru aprobarea Standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip 
rezidential pentru copiii cu dizabilitati ; 
           5. H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată; 
           6. H.G. nr. 904/2014, pentru stabilirea limitelor minime de 
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 
           7. H.G nr. 395/2016, privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
din 02.06.2016 :  
       - Capitolul I, Sectiunea 1,  
       - Capitolul II, Sectiunea 1; 
           8. Ordinul A.N.P.D.C.  nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 
metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie ; 
           9. Ordinul A.N.P.D.C.  nr. 288/2006, pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in 
domeniul protectiei drepturilor copilului. 
 

                              DIRECTOR GENERAL 
DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 

 
          



 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

de studiu la concursul  organizat în data de 12 iunie 2017 pentru 
ocuparea  postului vacant de Șef Centrul Teritorial pentru Protecția de 

Tip Familial Roșiori de Vede 
 

           1. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, actualizată; 
   - Modificarea și încetarea contractului individual de muncă art. 41 – 57;  
   - Timpul de muncă şi timpul de odihnă art. 111 – 158; 
   - Răspunderea disciplinară art. 247 – 253; 
   - Sănătatea şi securitatea în muncă art. 175 – 191. 
           2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
           3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           4. Ordinul A.N.P.C.A. nr. 21/2004,  pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip 
rezidential ; 
           5. H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată; 
           6. H.G. nr. 904/2014, pentru stabilirea limitelor minime de 
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 
           7. H.G nr. 395/2016, privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
din 02.06.2016 :  
       - Capitolul I, Sectiunea 1,  
       - Capitolul II, Sectiunea 1; 
           8. Ordinul A.N.P.D.C.  nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor 
metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie ; 
           9. Ordinul A.N.P.D.C.  nr. 288/2006, pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in 
domeniul protectiei drepturilor copilului. 
 

                              DIRECTOR GENERAL 
DRAGOMIRESCU FLORINEL 

 


