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 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE  

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 21.02.2023 

 

a) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a 3 posturi vacante de asistent social 

debutant la Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități:   

 

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

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările 

ulterioare; 

4.  H.G. nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 b) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de referent MIA la 

Serviciul Administrativ: 

1.  Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile; 

 

c) Bibliografia şi tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant de  referent MI la 

Biroul Achiziţii Publice, Aprovizionare: 

1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. HG nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

3. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile, Anexa nr.2  Norme specifice de 

utilizare a documentelor financiar-contabile, Grupa a III-a Bunuri de natura stocurilor. 
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