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TEMATICA
pentru conctrsul orgarizat in vederea ocupdrii funcfiei publice de execulie vacante de inspector,

clasa I, grad profesional superior in cadrul Centrului de Sprijin Ei Asistenld de Specialitate pentru
Copii

Legislatie generall:

1. Constitufia Romdniei - Titlul II - Drepturile, libertdlile qi indatoririle fundamentale,

Capitolul II - drepturile Ei libertdlile fundamentale;

2. Ordonanfa de Urgen!6 nr.5712019 privind Codul administrativ:
- Partea a VI-.a: Statutul funclionarilor publici, prevederi aplicabile personalului

contractual din administralia publicd qi evidenla personalului pldtit din fonduri publice -- ---
- Titlu II - Statutul funclionarilor publici;

Leeislatie specifici:

1. Legea m.272 din 21 iunie 2004 privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului
(*republicatd*), cu modifrcdrile qi completdrile ulterioare:

- Capitolul I -Dispozilii generale gi definiJii;
- Capitolul II - Drepturile copilului;
- Capitolul III -Protecfia speciald a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

pdrinJilor sdi;

2. Legea292 din 20 decembrie20ll a asistenfei sociale, cu modificarile gi completdrile

ulterioare:

- Capitolul I - Dispozifii generale;

- Capitolul II - Sistemul de beneficii de asistenld sociald;

- Capitolul III - Sistemul de servicii sociale;

- Capitolul IV - Mdsuri integrate de asistenfd sociald;

3. LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 prlind asigurarea calitdlii in domeniul serviciilor

sociale;

- Capitolul I - Dispozilii generale;

- (-qnitnlrrl II - Anrcditqree firnriznrilnr de qerwic.ii snciale'



- Capitolul III - Nivele de calitate;

- Capitolul IV- Certificarea, evaluarea, monitorizareaEi controlul calitdlii;

4. ORDIN nr.27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru

serviciile sociale de zi destinate copiilor;

- Modulul I - Accesarea serviciului (Standardele 1-3);

- Modulul II - Evaluare Ei planificare (Standardele 1-2);

- Modulul III - Activitdli derulate/Servicii acordate (Standardele l-5);

5. ORDIN nr. 2.g61 din 9 octombrie 2009 pentru aprobareaNormelor privind organizarea 9i

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii

(inclusiv Norme din 9 octombrie 2009) - integral'
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