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Anunţ  

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

la Serviciul Asistența Socială a  Familiei și Copilului   

 

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

pe un post contractual de asistent social practicant, la Serviciul Asistența Socială a  Familiei și Copilului.   

        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. 45^1 alin.1-2, Referatul de evaluare nr. 89573/2022 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 Braşov, str. Panselelor  nr. 23, etajul I, sala 25. 

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

Serviciul Asistența Socială a  Familiei și Copilului sunt următoarele: 

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

şi completările ulterioare; 

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

Secţiunea 2; 

• Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Planului de 

servicii şi a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

• Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz 

în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

• HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a 

copilului cu părinţii 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. 
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