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1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Titlul V a părții III-a, Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019  privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

4.Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

5. Hotărârea Guvernului 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; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

7.Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8 Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 



 

 

 

14. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

16.Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

17.Legea nr. 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

18.Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice; 

20.H.G.nr. 426/ 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

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

cu modificările și completările ulterioare;  

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

cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


