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la anunţul nr. 23657/15.10.2018 privind organizarea concursului de angajare din data de 
08.11.2018 ora IO00 proba scrisa si 14.11.2018 ora 1 0 proba interviu pentru ocuparea pe 

perioada nedeterminata a funcţiilor de execuţie contractuale, vacante

BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCŢIA DE PSIHOLOG STAGIAR  
Centrul de recuperare si reabilitare Dersca

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 
cu modificările si completările ulterioare,
2 .Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata (Titlul XI Cap.II -  Răspunderea disciplinară);

3 Legea nr. 292/2011 -  Legea asistentei sociale
^  Cap.l -  Dispoziţii generale, definiţii si principii

Cap.II -  Drepturile persoanelor cu handicap (Secţiunea 8. Asigurarea continuităţii in masurile 
de protecţie)

^  Cap.III -  Servicii si prestaţii sociale ( Secţiunea 1-Servicii sociale ; Secţiunea 4- Centre pentru 
persoanele cu handicap; Secţiunea 6- Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau 
reprezentanţilor legali)

4 .0rd inu l nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociaie 
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati
Anexa I: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;

SE VA CITI CORECT, ASTFEL:

BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCŢIA DE PSIHOLOG STAGIAR  
Centrul de recuperare si reabilitare Dersca

1 Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractuai din autorităţile şi instituţiile publice 
cu modificările si completările ulterioare
2.Legea nr. 5 3 1 2003 Codul muncii, republicata (Titlul XI Cap II -  Răspunderea disciplinară);

3.Legea nr. 292/2011 -  Legea asistentei sociale
r -  Cap.l -  Dispoziţii generale 
^  Cap.VI - Personalul din sistemul de asistenta sociala 

4 .Ordinul nr 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor socia e 
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati
Anexa I: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;



BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCŢIA DE ASISTENT SOCIAL DEBUTANT SI ASISTENT SOCIAL PRACTICANT
Centrul de îngrijire si Asistenta Leorda

Centrul de Integrare prin terapie Ocupationala „Lucie Lecomte’, Botoşani
Centrul de îngrijire si Asistenta Adaseni

1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 
cu modificările si completările ulterioare;
2 Legea nr 53 / 2003 Codul muncii republicata (Titlul XI Cap.II -  Răspunderea disciplinară).

3 .Legea nr. 292/2011 -  Legea asistentei sociale
^  Cap I -  Dispoziţii generale, definiţii si principii

Cap.II -  Drepturile persoanelor cu handicap (Secţiunea 8. Asigurarea continuităţii in masuri e 
de protecţie)

' r  Cap.III -  Servicii si prestaţii sociale ( Secţiunea 1-Servicii sociale ; Secţiunea 4- Centre pentru 
persoanele cu handicap; Secţiunea 6- Obligaţiile persoanelor cu handicap ale familiei sau 
reprezentanţilor legali)

4 .Ordinul nr 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

Anexa I: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre 
rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati,

5 .Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

- Cap.II -  Drepturile persoanelor cu handicap
- Cap III -  Secţiunea 4. Centre pentru persoanele cu handicap.

SE VA CITI CORECT, ASTFEL:

BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCŢIA DE ASISTENT SOCIAL DEBUTANT SI ASISTENT SOCIAL PRACTICANT
Centrul de îngrijire si Asistenta Leorda 

Centrul de Integrare prin terapie Ocupationala „Lucie Lecomte” Botoşani 
Centrul de îngrijire si Asistenta Adaseni

1.Legea nr. 477/2004 privind Codu1 de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice 
cu modificările si completările ulterioare;
2 .Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii republicata (Titlul XI Cap.II -  Răspunderea disciplinară);

3 .Legea nr. 292/2011 -  Legea asistentei sociale
ir- Cap.I -  Dispoziţii generale 
r- Cap.VI -  Personalul din sistemul de asistenta sociala 

4.Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociaie 
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

Anexa I; Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre 
rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati,

5. Legea nr 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

- Cap II -  Drepturile persoanelor cu handicap
- Cap III -  Secţiunea 4. Centre pentru persoanele cu handicap
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