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ANUNŢ  PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR DE  PROMOVARE  

 ÎN GRAD PROFESIONAL ŞI ÎN FUNCȚIE 

PE POSTURI CONTRACTUALE 

 

       DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ Braşov organizează în data de 07.10.2021 examene 

de promovare în grad profesional imediat superior, astfel:  

- pe postul de asistent social specialist la Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber 

(tip club) pentru Persoane Vârstnice ,, Noua”;  

- pe postul de asistent social specialist la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost; 

- pe postul de asistent social specialist la Centrul Asistenţă Socială Comunitară; 

- pentru 4 posturi de asistent social specialist la Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi  

- pe postul de inspector de specialitate I la Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă;  

- pe postul de inspector de specialitate I la Serviciul Prestaţii Sociale;  

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

 -   pe postul de inspector de specialitate I la Serviciul Juridic, Relaţii cu publicul, Managementul 

documentelor.  

       Pentru postul de inspector de specialitate II la Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului 

se organizează în aceeaşi dată, 07.10.2021,  examen de promovare în funcție.  

 

        Conform art.31 alin.5 și 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 funcție, grade sau trepte profesionale imediat superioare se face cu îndeplinirea de către candidat a 

următoarelor cerinţe: 

a)promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza 

criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este 

reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice. 

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

promovează; 

c) 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 probei scrise, pentru fiecare post în parte, 

fiind organizate în data de 07.10.2021 ora 10 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 examenul de promovare pe postul de asistent social specialist la 

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) pentru Persoane Vârstnice ,, 

Noua”: 

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

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr.29/2019 privind 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 6; 

• H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare -Anexa nr. 2 privind Regulamentul -cadru de organizare și 

funcționare al serviciului social de zi;  

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

  Sistemul de servicii sociale şi CAP. IV Măsuri integrate de asistenţă socială 

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

vârstnice. 

              

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

centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost: 

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

Măsuri integrate de asistență socială, Secțiunea 1-Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului 

de excluziune socială; 

• Ordinul nr.29/2019 privind 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 4 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă 

determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, Modul I 

Accesarea serviciului; Modulul II Evaluare și Planificare; Modulul III Activități 

Derulate/Servicii Acordate. 

-  Anexa 5 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate ca organizate ca adăposturi de noapte, Modul I Accesarea serviciului; 

- Anexa 6 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, 

organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte; 

           3) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de asistent social specialist la Centrul 

Asistenţă Socială Comunitară: 

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

modificările și completările ulterioare; 

• 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 7 

• Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. II, 

Secțiunea 1 și 2, Cap. IV, Sectiunea 1 și 4. 

• Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

cap.V. 

• Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările 

și completările ulterioare. 



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

Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi: 

• Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, cap. I-IV; 

• Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

•  H.G. nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

• Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare 

și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și 

reabilitării copilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. 

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

Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă: 

• Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările 

ulterioare. 

• Anexa la HG  nr.1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

ulterioare.   

• HG nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

• OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului intern managerial al entităților publice, 

Anexa 1, punctul IV, lit.a,  Standard 2 Atribuţii, funcţii, sarcini; lit.b, Standardul 5 Obiective 

și Standardul  8  Managementul riscului; lit.c, Standardul 9 Proceduri. 

 

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

Serviciul Prestaţii Sociale: 

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

Dispoziții generale, art.1-5, Cap.II – Sistemul de beneficii de asistență socială, Cap.V- 

Construcția instituțională a sistemului national de asistență socială, secțiunea a 2-a Nivelul 

local, art.112, Cap.VII - Finanțarea asistenței sociale, art.128-130; 

• OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• HG nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

nr.111/2021 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• HG nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților 

de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare; 

• HCL nr.664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului  

,, Trusou pentru nou-născut’’, republicată; 



• Ordinul nr.1.792/2002 privind 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, pc.3 – Ordonanțarea cheltuielilor și pc.4 – Plata cheltuielilor; 

 

              7) 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 - 

Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III 

Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. III Drepturi şi obligaţii ale 

personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

• Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cladiri, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

 

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

Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor: 

• Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul de zi nr.217/1996 privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de 

documente; 

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

Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III 

Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. III Drepturi şi obligaţii ale 

personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

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

completările ulterioare; 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Brașov, în 

vigoare; 

• Organigrama Direcției de Asistență Socială Brașov, în vigoare. 

 

  9) Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de inspector de specialitate II la 

Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului: 

• Legea nr.272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr.286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii și a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului individualizat 

de protecție; 

• Ordinul nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; 

• HG nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și 

îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia 

pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență 

socială și 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; 

• HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în 

echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în 

familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii 

exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul 

altor state. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 
Atribuţia şi funcţia publică Prenumele şi numele Data Semnătura 

1. 
Aprobat 

Director  General 
Mariana Topoliceanu   

2. 
Verificat 

Şef  Serviciu 
Adina Ţierean   

3. 
Elaborat 

Inspector superior 

Cristina 

Măroiu 

Nr. 

pag. 
5 

Nr. 

ex. 
1 21.09.2021  

 


