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 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ 

SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 23.06.2022 
 

          1)Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului temporar vacant  de asistent social 

principal la Serviciul  Asistența Socială pentru Persoanele cu Dizabilități: 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

3. HG nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice din aplicarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. HG nr. 430/2008, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

2)Bibliografia şi tematica la concursul de ocupare a postului temporar vacant de asistent 

social specialist la Centrul de zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost:    

1. 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; 

2. 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, Modulul 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 adăposturi de noapte, Modulul I Accesarea serviciului; 

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

ca centre de zi destinate persoanelor adulte. 
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