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ANUNŢ  
 

 
Având în vedere prevederile: 
- H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale            
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a              
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului            
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art.31 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri                 
publice – cu modificările şi completările ulterioare,  
- Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare          
funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului            
Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în              
funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1763/             
03.11.2015,  
Ţinând seama de Referatul PMB DMRU nr. 5875/1/05.06.2019 privind aprobarea organizării           
examenului de promovare a unor angajați ai instituției, prin transformarea postului din statul de              
funcţii în care salariatul este încadrat, înregistrat la DGASMB cu nr. 2433/ 06.06.2019, aprobat; 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti  
organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare şi/sau în             
funcţie, după caz, a personalului contractual din cadrul instituţiei, prin transformarea postului, pentru             
posturile enumerate mai jos: 
 

Nr 
crt 

Poziţia 
stat 
funcţii  

Funcţia 
iniţială 

Nivel 
studii 

Grad/ 
Tr. 

Serviciul/ Compart. Funcţia după 
transf. 

Nivel 
studii 

Grad/ 
Tr. 

1 36 inspector de 
specialitate 

S I Serviciul Resurse 
Umane 

inspector de 
specialitate 

S IA 

2 64 inspector de 
specialitate 

S I Serviciul Financiar 
Contabilitate şi 
CFP 

inspector de 
specialitate 

S IA 

3 80 inspector de 
specialitate 

S I Serviciul Achiziții 
Publice 

inspector de 
specialitate 

S IA 

4 90 inspector de 
specialitate 

S I Serviciul 
Administrativ 

inspector de 
specialitate 

S IA 
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5 107 inspector de 
specialitate 

S I Biroul Gospodărire 
Cantine Sociale 

inspector de 
specialitate 

S IA 

6 108 inspector de 
specialitate 

S I Biroul Gospodărire 
Cantine Sociale 

inspector de 
specialitate 

S IA 

7 122 inspector de 
specialitate 

S I Serviciul Strategie 
și Programe cu 
Finanțări Externe 

inspector de 
specialitate 

S IA 

8 168 inspector de 
specialitate 

S II Serviciul Urgențe 
Sociale 

inspector de 
specialitate 

S I 

9 192 inspector de 
specialitate 

S II Serviciul Protecția 
Copilului 

inspector de 
specialitate 

S I 

10 426 inspector de 
specialitate 

S I Serviciul Protecția 
Persoanelor Adulte 

inspector de 
specialitate 

S IA 

11 429 inspector de 
specialitate 

S I Biroul ”Centrul de 
Asistență Destinat 
Agresorilor 
Familiali – O nouă 
șansă” 

inspector de 
specialitate 

S IA 

12 718 inspector de 
specialitate 

S I Biroul Cantina 
Socială Grivița 

inspector de 
specialitate 

S IA 

13 734 inspector de 
specialitate 

S I Compartim. 
Evaluare/ 
Reevaluare, 
Monitorizare 
Beneficiari Grivița 

inspector de 
specialitate 

S IA 

14 755 inspector de 
specialitate 

S II Biroul Cantina 
Socială Ferentari 

inspector de 
specialitate 

S I 

15 764 referent  M I Compartim. 
Evaluare/ 
Reevaluare, 
Monitorizare 
Beneficiari 
Ferentari 

referent  M IA 

16 149 referent  M deb Biroul Stimulent 
Adulți cu Handicap 

referent  M II 

17 152 inspector de 
specialitate 

S deb Biroul Stimulent 
Copii cu Handicap 

inspector de 
specialitate 

S II 

18 153 inspector de 
specialitate 

S deb Biroul Stimulent 
Copii cu Handicap 

inspector de 
specialitate 

S II 

 
Condiţii generale de participare la examen:  
- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel             
puţin de două ori în ultimii 3 ani, 
 
Procedura de desfăşurare 
Examenul se va desfăşura la sediul din str. Constantin Mille nr. 10 sector 1 Bucureşti şi va avea                  
următoarele etape:  
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I. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către candidaţii înscrişi 
II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 26.06.2019 ora 10.00 şi constă în redactarea unei                  
lucrări pe un subiect din domeniul de activitate al angajatului care să ateste pregătirea profesională şi                
gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul respectiv, în baza tematicii şi             
bibliografiei ataşate.  
Notă:  
Lucrările redactate la proba scrisă, vor fi notate de fiecare membru al comisiei de examinare, cu un                 
punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii: 
    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
    b) abilităţi de comunicare; 
    c) capacitate de sinteză; 
    d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.  
Rezultatul examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a               
acesteia, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 
Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului se va face începând cu prima zi a                 
lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare. 
 
Contestaţii 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la                
data afişării rezultatelor. Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Persoană de contact:             
Ropotică Zenovia) 
 
1. BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Resurse Umane poziţia 36 în Statul de funcţii 
1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  
2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  
4. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a              
Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site: www.pmb.ro/            
acte normative 
5.  HG nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  
6.  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
7. OUG nr. 90/ 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte normative şi             
prorogarea unor termene; 
8. H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea          
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor             
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a              
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
9. H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind         
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător             
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funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat             
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin             
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 
10. Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea         
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul          
instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru           
promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului              
contractual al acestora;  
 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Resurse Umane poziţia 36 în Statul de funcţii 

1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;          
Raspunderea disciplinara; 

2. Actele autoritatii administaratiei publice locale si comunicarea acestora; 
3. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual; 
4.  4. Atributiile Serviciului Resurse Umane; 
5. Registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
6. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică locală. Reglementări specifice         

personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din             
administraţia publică; 

7. Salarizarea personalului de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără            
personalitate juridică Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de          
asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale; 

8. Măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cfr.           
OUG nr. 90/ 2017. 

9. Organizarea și desfășurarea examenului/ concursului privind ocuparea posturilor vacante sau          
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor        
publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau              
în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora. 

 
2. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP, poziţia 64 în Statul de funcţii 

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

4. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
5. Legea nr. 82/1991  Legea Contabilității, republicată şi actualizată; 
6. Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice, actualizată; 
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, normele metodologice de aplicare. 
8. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si         

conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si           
instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP           
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2021/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea contabilității        
instituțiilor publice aprobate prin OMFP nr.1917/2005; 

10. OMFP nr.1792/2002 actualizat,privind actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice        
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu          
modificările şi completările ulterioare;  

11. OMFP nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea          
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările           
şi completările ulterioare 

12. OMFP nr 2634/ 2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi            
completările ulterioare; 

13. OMFP nr.3471/ 2008 Norme metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe           
corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

14. HG 1860/ 2006 actualizat privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și           
instituțiilor publice, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interes de serviciu,              
cu modificările şi completările ulterioare; 

15. OMFP nr.923/2014 Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare         
la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale            
pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.  

16. OMFP nr. 2332/ 2017 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la           
exercitarea CFP, 

17. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlului financiar          
preventiv, republicată, cu modificările și completărle ulterioare 

18. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP, poziţia 64 în Statul de funcţii 

1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;          
Raspunderea disciplinara; 

2. Actele autoritatii administaratiei publice locale si comunicarea acestora; 
3. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual;  
4. Atributiile Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP; 
5. Contabilitatea: noţiuni generale şi contabilitatea nstituţiilor publice 
6. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice 
7. NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor 
9. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile 
10. Reguli privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul           

instituţiilor publice 
11. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării           

şi detaşării,  
12. Exercitarea controlului financiar preventiv 
13. Principii, reguli şi responsabilităţi bugetare 
14. Contribuţii sociale obligatorii 
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15. Venituri din salarii şi asimilate salariilor 
16. Atribuţiile Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP 

 
3. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Achiziții Publice, poziţia 80 în Statul de funcţii 

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare; 

2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare); 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice; 

4. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

5. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările              
ulterioare.  

6. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a              
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din         
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  

7. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a                  
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de             
lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului            
Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Achiziții Publice, poziţia 80 în Statul de funcţii 

1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de         
munca; Răspunderea disciplinară. 

2. Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului          
Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii          
administratiei publice locale şi comunicarea acestora. 

3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 
4. Principiile în achiziţiile publice 
5. Planificarea achiziţiilor publice 
6. Strategia de contractare 
7. DUAE -Documentul European de achizitii publice. 
8. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
9. Exceptari specifice pentru contractele de servicii. 
10. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
11. Criterii de calificare si selectie 
12. 9 Criterii de atribuire 
13. Iniţierea şi lansarea procedurii 
14. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
15. Comisia de evaluare si atributiile ei 
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16. Atribuirea contractului de achiziţie publică 
17. Soluţionarea contestaţiilor 
18. Derularea şi finalizarea contractului 
19. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică 
20. Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice 

 
 
4. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Administrativ, poziţia 90 în Statul de funcţii 

1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare; 

2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare); 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice; 

8. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
9. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social; 
10. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            

functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

11. Decizia nr. 535/ 20.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei Generale           
de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

12. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu          
modificările și completările ulterioare. 

13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu            
modificările și completările ulterioare. 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Administrativ, poziţia 90 în Statul de funcţii 

1. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;          
Răspunderea disciplinară. 

2. Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului          
Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii          
administratiei publice locale şi comunicarea acestora. 

3. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual  
4. Personalul din sistemul de asistenţă socială 
5. Cantinele de ajutor social 
6. Atribuţiile Serviciului Administrativ 
7. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 
8. Recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora 
9. Obligațiile conducătorilor de unități, privind asigurarea pazei bunurilor și valorilor cu orice            

titlu. 
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5. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul Biroului                
Gospodărire Cantine Sociale, poziţiile 107, 108 în Statul de funcţii 

1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002             

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
8. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social 
9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul Biroului                
Gospodărire Cantine Sociale, poziţiile 107,108 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială; 
3. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
4. Procesul de acordare a serviciilor sociale; 
5. Instituţii de asistenţă socială; 
6. Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala. 
7. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
8. Soluţionarea petiţiilor; 
9. Cantinele de ajutor social 
10. Executarea contractului individual de munca;  
11. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
12. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
13. Atribuțiile Serviciului Cantine Sociale 
14. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

 
6. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Strategie şi Programe cu Finanţări Externe, poziţia 122 în Statul de funcţii 
1.Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare; 
2.Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modif. si              
compl.ulterioare); 
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3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorit. si instit.              
publice; 
4.O. G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea                
nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de                
soluţionare a petiţiilor; 
5.Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile publice; 
6.Legea nr. 292/ 2011 legea asistenţei sociale; 
7.HCGMB . nr. 198/28.03.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului            
de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale DGASMB, modificată și completată de              
HCGMB nr. 564/23.08.2018 ; 
8.Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentu           
activități nonprofit de interes general 
9.Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului/intern/managerial al entității          
publice. 
10.H.C.G.M.B. nr. 274/17.05.2018 privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al            
Municipiului Bucureşti, prin bugetul DGASMB, pentru activităţi nonprofit de interes local; 
11.HCGMB nr. 496/2017 privind aprobarea Strategiei locale privind incluziunea socială și reducerea            
sărăciei în municipiul București 2017-2021 și a Planului de implementare al strategiei 2017-2021. 
12.Hotărâre Nr. 118/2014 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de            
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Strategie şi Programe cu Finanţări Externe, poziţia 122 în Statul de funcţii 
1.Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;          
Răspunderea disciplinară. 
2.Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Norme generale de conduită profesională a            
personalului contractual  
3.Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
4.Accesul la informațiile de interes public 
5.Soluționarea petițiilor 
6.Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor  
7.Procedura de raportare şi control 
8.Transparență și publicitate 
9.Procesul de management al riscurilor 
10.Procedura de evaluare a nivelurilor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de              
calitate corespunzătoare 
11.Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale 
12.Suspendarea şi retragerea acreditării ca furnizor de servicii sociale  
13.Prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială 
14.Analiza situației grupului țintă – persoane adulte fără adăpost și măsurile propuse pentru creșterea              
calității vieții acestora, în Municipiul București 
15.Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială 
16.Categorii de beneficii de asistenţă socială 
17.Administrarea beneficiilor de asistenţă socială 
18.Finanţarea asistenţei sociale;Finanţarea serviciilor sociale 
18.Contractarea serviciilor sociale 
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7. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul I în cadrul Serviciului                
Urgențe Sociale, poziţia 168 în Statul de funcţii 
 
1. - Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările                 
ulterioare;  
2. - Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si                
completările ulterioare);  
3. - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si               
institutiile publice;  
4. - Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006                   
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în             
munca nr. 319/2006; 
5. - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi                
completările ulterioare; HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a             
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi              
completările ulterioare;  
6. - OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; Legea nr. 233 din 23                 
aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de            
soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea asistentei sociale 292/2011, cu modificările și compoletările ulterioare; 
8. Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 
9. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; 
11. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; Legea nr. 19/2018 privind              
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii             
nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. 
 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul I în cadrul Serviciului                
Urgențe Sociale, poziţia 168 în Statul de funcţii 
 
1. Executarea contractului individual de munca;  
2. Primarul si viceprimarul – Atributiile primarului;  
3. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual;  
4. Obligatiile lucratorilor; 
5. Clasificarea beneficiilor de asistenta sociala; 
6. Administrarea beneficiilor de asistenţă socială 
7. Categorii de beneficii de asistenta sociala 
8. Prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială – măsură integrată de asistență               
socială 
9. Stabilirea cuantumului ajutorului social 
10.Stabilirea şi plata ajutorului social 
11.Repartizarea petitiilor 
12. Solutionarea petitiilor 
13. Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice 
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14. Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele              
vârstnice 
15. Măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 
 
8. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul I în cadrul Serviciului                
Protecția Copilului, poziţia 192 în Statul de funcţii 
 

1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi              
completările ulterioare  

6. HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001              
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările            
ulterioare  

7. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
8. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002             

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
9. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 
10. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si            

promovarea drepturilor copilului 
11. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul I în cadrul Serviciului                
Protecția Copilului, poziţia 192 în Statul de funcţii 
 

1. Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora; 
2. Instituţii de asistenţă socială; 
3. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
4. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca;          

Răspunderea disciplinară. 
5. Asistenţa socială a copilului şi a familiei; 
6. Drepturile copilului; 
7. Protecţia copilului  
8. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
9. Atribuţiile Serviciului Protecţia Copilului; 
10. Soluţionarea petiţiilor; 
11. Accesul la informaţiile de interes public 
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12. Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala. 
 
9. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Protecția Persoanelor Adulte, poziţia 426 în Statul de funcţii 
1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            

functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala             
a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:            
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind              

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
8.  
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Serviciului Protecția Persoanelor Adulte, poziţia 426 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială; 
3. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
4. Procesul de acordare a serviciilor sociale; 
5. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
6. Soluţionarea petiţiilor; 
7. Executarea contractului individual de munca;  
8. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
9. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
10. Atribuțiile Serviciului Protecția Persoanelor Adulte 
11. . 

 
10. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul Biroului                
”Centrul de asistență destinat agresorilor familiali – o nouă șansă”, poziţia 429 în Statul de funcţii 
1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            

functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala             
a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:            
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  
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4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind              

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 
8. Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si            

promovarea drepturilor copilului 
9. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
10. Legea nr. 25/2012 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru            

prevenirea şi combaterea violenţei în familie  
11. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie modificată şi completată             

prin Ordonanţa Guvernului nr. 95/2003; 
12. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum           

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
13. Hotărârea de Guvern nr. 365/2018 privind Strategia naţională privind promovarea egalităţii de            

şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada             
2018-2021 

 
 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul Biroului                
”Centrul de asistență destinat agresorilor familiali – o nouă șansă”, poziţia 429 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială; 
3. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
4. Procesul de acordare a serviciilor sociale; 
5. Măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime; 
6. Unități pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 
7. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
8. Soluţionarea petiţiilor; 
9. Executarea contractului individual de munca;  
10. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
11. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
12. Atribuțiile Biroului ”Centrul de asistență destinat agresorilor familiali – o nouă șansă”. 

 
11. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul Biroului                
Cantina Socială, poziţia 718 în Statul de funcţii 
1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de             
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a              
Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site: www.pmb.ro/            
acte normative 
2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările                
ulterioare;  
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3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si               
completările ulterioare);  
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si              
institutiile publice;  
5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind               
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
8. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social 
9. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum            
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
10. Hotărârea de Guvern nr. 365/2018 privind Strategia naţională privind promovarea egalităţii de             
şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada             
2018-2021. 
 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul Biroului                
Cantina Socială, poziţiile 718 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială; 
3. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
4. Procesul de acordare a serviciilor sociale; 
5. Instituţii de asistenţă socială; 
6. Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala. 
7. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
8. Soluţionarea petiţiilor; 
9. Cantinele de ajutor social 
10. Executarea contractului individual de munca;  
11. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
12. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
13. Atribuțiile Serviciului Cantine Sociale. 

 
12. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Compartimentului evaluare/ reevaluare, monitorizare beneficiari, poziţia 734 în Statul de funcţii 

1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
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6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind              
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

7. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
8. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social 
9. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,          

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
10. Hotărârea de Guvern nr. 365/2018 privind Strategia naţională privind promovarea egalităţii de            

şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada             
2018-2021 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul IA în cadrul               
Compartimentului evaluare/ reevaluare, monitorizare beneficiari, poziţiile 734 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială; 
3. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
4. Procesul de acordare a serviciilor sociale; 
5. Instituţii de asistenţă socială; 
6. Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala. 
7. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
8. Soluţionarea petiţiilor; 
9. Cantinele de ajutor social 
10. Executarea contractului individual de munca;  
11. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
12. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
13. Atribuțiile Serviciului Cantine Sociale 

 
13. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul I în cadrul Biroului                
Cantina Socială, poziţia 755 în Statul de funcţii 

1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002             

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
8. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social 

 
Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România  
Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16  
E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 11270  

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


9. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,          
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  

10. Hotărârea de Guvern nr. 365/2018 privind Strategia naţională privind promovarea egalităţii           
de şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru             
perioada 2018-2021 

 
TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul I în cadrul Biroului                
Cantina Socială, poziţia 755 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială; 
3. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
4. Procesul de acordare a serviciilor sociale; 
5. Instituţii de asistenţă socială; 
6. Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala. 
7. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
8. Soluţionarea petiţiilor; 
9. Cantinele de ajutor social 
10. Executarea contractului individual de munca;  
11. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
12. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
13. Atribuțiile Serviciului Cantine Sociale 

 
14. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Referent M treapta IA în cadrul Compartimentului              
evaluare/ reevaluare, monitorizare beneficiari, poziţiile 764 în Statul de funcţii 

1. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            
functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

2. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind              

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
7. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale; 
8. Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social 
9. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,          

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
10. Hotărârea de Guvern nr. 365/2018 privind Strategia naţională privind promovarea egalităţii de            

şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada             
2018-2021 
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TEMATICA 
pentru examenul de promovare pe postul de Referent M treapta IA în cadrul Compartimentului              
evaluare/ reevaluare, monitorizare beneficiari, poziţiile 764 în Statul de funcţii 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
2. Furnizorii şi beneficiarii de servicii sociale; 
3. Instituţii de asistenţă socială; 
4. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
5. Soluţionarea petiţiilor; 
6. Cantinele de ajutor social 
7. Executarea contractului individual de munca;  
8. Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară. 
9. Atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei         

publice locale şi comunicarea acestora 
10. Atribuțiile Serviciului Cantine Sociale 

 
15. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Referent M II în cadrul Serviciului Stimulente              
Financiare - Biroul Stimulent Adulți cu Handicap, poziţia 149 în Statul de funcţii 

1. Legea asistentei sociale 292/2011; 
2. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            

functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

3. H.C.G.M.B. 330/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru adulți cu handicap,           
modificată și completată prin HCGMB nr. 297/ 2018; 

4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
5. Hotărârea nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare           

a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu            
handicap, aprobate prin HG nr. 268/2007 ; 

6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

7. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi              
completările ulterioare  

10. HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001              
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările            
ulterioare  

11. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
12. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002             

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
 
TEMATICA 
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pentru examenul de promovare pe postul de Referent M II în cadrul Serviciului Stimulente              
Financiare - Biroul Stimulent Adulți cu Handicap, poziţia 149 în Statul de funcţii 

1. Administraţia publică locală – organizare şi atribuţii; 
2. Instituţii de asistenţă socială;  
3. Atribuţiile Biroului Stimulent Adulți cu Handicap; 
4. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de         

munca; Răspunderea disciplinară. 
5. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
6. Măsuri integrate de asistență socială; 
7. Soluţionarea petiţiilor; 
8. Accesul la informaţiile de interes public 
9. Condiții de acordare a stimulentelor financiare pentru adulți cu handicap conform           

hotararilor aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti; 
10. Servicii sociale pentru persoane cu handicap 
11. Prestatii sociale pentru persoane cu handicap. 

 
16. BIBLIOGRAFIA  
pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul II în cadrul Serviciului                
Stimulente Financiare - Biroul Stimulent Copii cu Handicap, poziţiile 152, 153 în Statul de funcţii 

1. Legea asistentei sociale 292/2011; 
2. HCGMB nr. 198/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de            

functii si regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta            
Sociala a Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin HCGMB nr. 564/ 2018, site:             
www.pmb.ro/ acte normative 

3. H.C.G.M.B. 292/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap,           
modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 825/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la și              
H.C.G.M.B. nr. 292/2017HCGMB nr. 297/ 2018; 

4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
5. Hotărârea nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare           

a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu            
handicap, aprobate prin HG nr. 268/2007 ; 

6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările               
ulterioare;  

7. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si              
completările ulterioare);  

8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si             
institutiile publice;  

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi              
completările ulterioare  

10. HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001              
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările            
ulterioare  

11. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.  
12. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002             

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
 
TEMATICA  
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pentru examenul de promovare pe postul de Inspector de specialitate S gradul II în cadrul Serviciului                
Stimulente Financiare - Biroul Stimulent Copii cu Handicap, poziţiile 152, 153 în Statul de funcţii 

1. Administraţia publică locală – organizare şi atribuţii; 
2. Instituţii de asistenţă socială; 
3. Organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială;  
4. Atribuţiile Biroului Stimulent Copii cu Handicap; 
5. Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de         

munca; Răspunderea disciplinară. 
6. Procesul de acordare a prestatiilor sociale; 
7. Asistenţa socială a persoanelor cu handicap; 
8. Drepturile persoanelor cu handicap 
9. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 
10. Măsuri integrate de asistență socială; 
11. Soluţionarea petiţiilor; 
12. Accesul la informaţiile de interes public 
13. Condiții de acordare a stimulentelor financiare pentru adulți cu handicap conform           

hotararilor aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti; 
14. Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala 
15. Servicii sociale pentru persoane cu handicap 
16. Prestatii sociale pentru persoane cu handicap. 

 
 
 
 
 
Zenovia ROPOTICĂ  
Şef serviciu Resurse Umane  
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