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Anunţ  

 pentru organizarea examenului  de  promovare pe un post de asistent social practicant  

la  Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra”                        

 

 

            Direcţia de Asistență Socială Braşov organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare 

pe un post contractual de asistent social practicant la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 

situaţii de risc „Astra”.                       

        Temeiul legal îl constituie  Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, 

Anexa 8, lit. I, Art. 4 alin.1 şi  H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 41^1,          

Art.43 alin.1-2, Art. 45^1 alin.1-2, Referatul de evaluare nr. 89394/2022 al şefului ierarhic, aprobat de 

conducătorul instituţiei publice. 

            Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise în data de 12.10.2022 ora 10, la 

sediul Direcţiei de Asistență Socială din Braşov, str. Panselelor nr. 23, etajul I, sala 25. 

            Bibliografia şi tematica pentru examenul de promovare pe postul de asistent social practicant la 

Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra” sunt următoarele: 

1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările si completările ulterioare: Cap. III, Cap. IV- 

Secţiunea a 2-a; 

2. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de 

zi destinate copiilor - Anexa 1, Modulele I, II, IV, V, VI şi Standardul 1-5 de la Modulul III. 

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare – Cap.I, Cap.II, Cap.VI şi Cap.VII.  
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