
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE 

Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratura 

  

Nr.2953/09.03.2018   

ANUNT 
 

 
Avand in vedere prevederile art.64 si 65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor  

publici  (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.125-127 din Hotararea Guvernului 

Romaniei nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici, modificata si completata : 

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

organizeaza examen de promovare in grad profesional, dupa cum urmeaza : 

- data examen : 11.04.2018 (proba scrisa) si 13.04.2018 (interviul) ; 

- data pana la care se depun dosarele : 28.03.2018  la sediul din Piata Eroilor 1A ; 

-  locul concursului : sediul din Piata Eroilor 1A, ora 9,30 ; 

Conditii de participare: 

- minim 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care se solicita 

promovarea ;  

 - calificativ cel putin « bine » la evaluarea anuala a performantelor individuale obtinut 

in ultimii 2 ani calendaristici; 

 - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile 

legii; 

 

Bibliografie stabilita pentru Serviciul Ajutoare Incalzire 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea  nr. 7/2004 - privind Codul de conduita a functionarilor  publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in 

perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Hotararea Guvernului nr. 920/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie 

sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Hotararea Consiliului Local nr. 346/2013 privind acordarea ajutoarelor de  incalzire a locuintei 

de la bugetul local, in conformitate cu  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 

70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Bibliografie stabilita pentru Serviciul Protectia Persoanelor aflate in dificultate, 

 Programe Sociale, Relatii cu ONG-uri  

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea  nr. 7/2004 - privind Codul de conduita a functionarilor  publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4.Legea nr.292/2011 – privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5.Legea nr.448/2006 republicata – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 

 

6.Hotararea Guvernului nr.268/2007 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

7.Ordinul MMFPSPV nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea 

si interventia integrate in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a 

orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale special, precum si in 

vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale; 

8.Ordonanta Guvernului nr.68/2003 – privind serviciile sociale; 

 

Bibliografie stabilita pentru Serviciul Protectia Copilului si Familiei 

 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea  nr. 7/2004 - privind Codul de conduita a functionarilor  publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Legea nr.215/2001  - privind administratia publica locala, republicata si actualizata; 

5. Legea nr.272/2004 - privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata si 

actualizata; 

6. Hotararea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de 

crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care 

acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 

dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de 

asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea; 

7. Ordinul MMSSF- ANPDR nr.219/2006 – privind activitatile de identificare, inetrventie si 

monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se 

afla la munca in strainatate; 

8. Legea nr.119/1996 – privind actele de stare civila, republicata si actualizata; 

9. Hotararea Guvernului nr.1252/2012 – privind aprobarea metodologiei de organizare si 

functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara; 

10. Hotararea Guvernului nr.75/2015 – privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati 

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling; 

11. Legea nr.217/2003 – privind prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata si 

actualizata; 

12. Hotararea Guvernului nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 

obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale , institutiilor si profesionistilor 

implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau 

parasiti in unitatile sanitare, actualizata. 

 

Bibliografie stabilita pentru Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratura 

 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea  nr. 7/2004 - privind Codul de conduita a functionarilor  publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Legea nr.319/2006 – securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



 

 

5. Hotararea Guvernului nr.1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

6. Hotararea Guvernului nr.971/2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de 

securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Hotararea Guvernului nr.1048/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca; 

8. Hotararea Guvernului nr.355/2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 

 

 

Acte necesare inscrierii : 

- copie carnet de munca si/sau adeverinta eliberata de angajator privind 

vechimea in gradul profesional din care se solicita promovarea; 

- copie raport de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani calendaristici; 

- formular de inscriere . 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Securitatea Muncii,  

Resurse Umane, Registratura, 

Stanescu Zenovia 

 

 

 

 

 

 

 
Afisat astazi 09.03.2018 

 


