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ANUNŢ  PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR DE  PROMOVARE  

 ÎN GRAD PROFESIONAL ŞI ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ   

PE POSTURI CONTRACTUALE 

 

       DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ Braşov organizează în data de 09.11.2020 examene 

de promovare în grad profesional imediat superior, astfel:  

- pe postul de asistent social specialist la Unitatea de îngrijiri la Domiciliu; 

- pe postul de asistent social specialist la Serviciul Asistența Socială a Familiei și Copilului; 

- pe postul de asistent social specialist la Centrul Servicii Sociale pentru Informarea și Sensibilizarea  

Populației în Domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței Domestice. 

- pe postul de inspector de specialitate IA la Serviciul Asistența Socială pentru Persoanele cu 

Dizabilități;  

- pe postul de inspector de specialitate IA la Serviciul Asistența Medicală în Unități de Învățământ ; 

- pe postul de inspector de specialitate IA la Serviciul Administrativ; 

- pentru 2 posturi de inspector de specialitate I la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul 

Documentelor;  

- pe postul de inspector de specialitate I la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare; 

- pentru 2 posturi de inspector de specialitate I la Căminul pentru Persoane Vârstnice;  

- pe postul de inspector de specialitate I la Serviciul Administrativ;  

Pentru postul de referent I la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor: 

şi pentru postul de muncitor calificat I la Serviciul Administrativ se organizează în aceeaşi dată, 

09.11.2020,  examene de promovare în treaptă profesională imediat superioară.  

        Conform art.31 alin.6 din Legea -cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare şi 

art.43 alin.3 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, promovarea în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare se face cu îndeplinirea de către candidat a următoarelor cerinţe: 

a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care 

promovează; 

b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin 

de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate 

    Examenele de promovare constau în susţinerea de probe scrise, care se vor desfăşura în data 

de 09.11.2020 ora 9 la sediul Direcţiei de Asistență Socială Braşov, str.Panselelor nr. 23, pentru fiecare 

post în parte. Face excepție examenul de promovare pe postul de muncitor calificat I la Serviciul 

Administrativ, care constă în susținerea unei probe practice care se va desfăşura în data de 09.11.2020 

ora 14 la sediul Direcţiei de Asistență Socială Braşov, str. Panselelor nr. 23. 

            Bibliografiile pentru examenele de promovare  pe posturile mai sus menţionate sunt 

următoarele: 

       1) Bibliografie pentru examenele de promovare pe posturile de inspector de specialitate I la 

Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor: 

• OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- 

Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și 

răspunderile acestuia; 



• OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), CAP.III, Drepturile 

persoanei vizate, Secțiunea I -Transparență și modalități, Secțiunea 2-Informare și acces la 

date cu caracter personal; 

• Manual de utilizare registratură/circulație aplicație Infocet;  

• Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Brașov. 

           

2) Bibliografie pentru examenul de promovare  pe postul de referent I la Serviciul Juridic, Relații 

cu Publicul, Managementul Documentelor: 

• OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- 

Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și 

răspunderea acestuia; 

• OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Brașov. 

          3) Bibliografie pentru examenul de promovare  pe postul de inspector de specialitate IA la 

Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

• Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• HG nr.268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

• HG nr.430/2008 privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

          

4) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de inspector de specialitate IA la 

Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ: 

• OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- 

Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și 

răspunderea acestuia; 

• OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• OUG nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările 

ulterioare 

• OUG nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• HG nr.56/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 

către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

• HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 

preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, 

privind acordarea asistenței medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viață sănătos, 

cu modificările și completările ulterioare; 



• Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu 

modificările și completările ulterioare. 

5) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de inspector de specialitate IA la 

Serviciul Administrativ: 

• OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- 

Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și 

răspunderea acestuia; 

• Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste; 

• Ordin  nr. 2634/2015 privind documentele financiar -contabile,  

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții clădiri, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

           6)  Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de inspector de  specialitate I la Biroul 

Achiziții Publice, Aprovizionare: 

• Ordin  nr. 2634/2015 privind documentele financiar -contabile; 

• Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare-Cap.I 

Dispoziții generale, Secțiunea 1. Obiect, scop și principii, Cap.III Modalități de atribuire, 

Secțiunea a 4-a. Elaborarea documentației de atribuire; 

• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare-Cap.I. Dispoziții generale 

și organizatorice, Secțiunea 1 Dispoziții generale, Cap.III. Realizarea achiziției publice, 

Secțiunea 1. Achiziția directă, Secțiunea a 9 -a. comisia de eveluare și modul de lucru al 

acestuia, Secțiunea a 10-a. Procesul de verificare și evaluare. 

 

7) Bibliografie pentru examenele de promovare pe 2 posturi de inspector de specialitate I la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice: 

• Legea nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap.II, Secțiunea III și Cap.III; 

• Ordinul nr.29/2019, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinele sociale; Anexa 1, Modul IV, Standardul 3 și 4; 

• Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale,; 

• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.  

• OG nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

8) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de inspector de specialitate I la Serviciul 

Administrativ: 



• Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 

• OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

• Noțiuni de legislație I.T.P. despre inspecția tehnică periodică 

• OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje şi a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Legea nr. 194/ 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea 

selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

• Ordinul nr.2.634/ 015 privind documentele financiar-contabile 

            9) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de muncitor calificat I la Serviciul 

Administrativ: 

• Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, cap. IV Obligaţiile lucrătorilor 

•  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 22 Obligaţii principale ale fiecărui salariat  

• Legea nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 

instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și 

completările ulterioare 

• Ordinul nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a 

numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR 

•  Cunoştinţe generale în domeniul instalaţiilor 

 

 10) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de asistent social specialist la Unitatea 

de Îngrijiri la Domiciliu:  

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

• Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 

• H.G. nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice 

• Ordinul nr.29/2019, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 

integrat şi cantinele sociale; Anexa 8   “Standardele minime de calitate pentru serviciile de 

îngrijiri la domiciliu, cod 8810 Id -I. 

• H.G. nr. 426/2020, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale: 

Anexa nr. 4-standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la 

domiciliu a persoanelor vârstnice, punctele 1 și 2.  

        11) Bibliografie pentru examenele de promovare pe posturile de asistent social specialist la 

Serviciul Asistența Socială a Familiei și Copilului și de asistent social specialist la Centrul Servicii 

Sociale pentru Informarea și Sensibilizarea Populației în Domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței 

Domestice:  

• Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

•  H.G. 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; 



• Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată cu       

modificările și completările ulterioare; 

• H.G.  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. 

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE  UMANE                               ÎNTOCMIT  INSPECTOR  SUPERIOR                                      

        ADINA ŢIEREAN                                                                MĂROIU CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


