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  OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Partea a III a–Administrația Publică Locală, Titlul V - Autoritățile publice locale - Capitolul III 

Capitolul IV, Titlul VII - Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale și Partea a-VI-a – 

Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică 

și evidența personalului plătit din fonduri publice - Titlul III- Personalul contractual din autoritățile și 

instituțiile publice; 

 Legea nr 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare : Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, anexa nr.II- Capitolul 

I, punctele 3.1, 3.2, 3.3 și Capitolul II. 
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

HG nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele 

sociale*), anexa nr.1; 

OG nr. 137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul MS nr.491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor 

care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale; 

HG nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice; 

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice;  

Toate actele normative menţionate mai sus vor fi actualizate la zi. 

Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
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