
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de conducere vacantă 

de Director executiv, gradul II, din cadrul Direcției de Asistență Socială  

al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr 377/2019 privind 

aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, cu modificările 

și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice. 

12. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei 

13. Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

14. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

15. Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completăril ulterioare;   

17. Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

TEMATICA 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I, 

Titlul II – capitolul I, II, III, IV; 

2. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I, Cap.II, Cap.III, Cap. IV; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I, Cap.II, Cap.III, Cap.IV; 

Cap.V, Cap.VI, Cap.VII, Cap.VIII; 



4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

 completările  ulterioare – Partea I, Partea II, Partea III, Titlul I-IV, Titlul V – Capitolul 

I, Capitolul II: Secțiunea a 2-a, a 3-a, a 4-a: art. 136-141, Capitolul V, Capitolul VIII, 

Titlul VII, Partea IV, Partea VI -IX; 

5. Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare nr. 292/2011; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul I, Capitolul II 

sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul III sectiunea 1, sectiunea a 2-a, Capitolul VI, 

Capitolul VIII; 

8. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr 377/2019 privind 

aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe cu modificările 

și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare -Titlul IV, Cap.II. 

Conflictul de interese, Cap. III. Incompatibilităţi;  

11. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

12. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei; 

13. Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

15. Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completăril ulterioare; 

17. Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicată, cu modificările şi copletările ulterioare - 

Titlul II, Titlul III, Titlul IV, Tiltlul VIII, Titlul XI;  

 
 

 

 


