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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE  

CONSILIER JURIDIC ASISTENT –  

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS SI RELATII CU PUBLICUL 

 

• Codul civil; 
• Codul de procedura civila; 
• Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 
• Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare; 
• Hotararea Guvernului nr.278/2002 privind Procedurile privind accesul la masurile pentru 

prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a 
acestora; 

• Legea nr.202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru 
Ocuparea Fortei de Munca, republicata; 

• Hotararea Guvernului nr.1610/2006 privind Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 
de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr.174/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.72/2007  privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si 
studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 
petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr.377/2002 privind Procedurile privind accesul la masurile pentru 
stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de 
implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii; 

• H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
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• Legea 200/2006 privind constituirea si utilizarea fondului de garantare pentru plata 
creantelor salariale; 

• H.G. 1850/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr 200/2006 privind 
constituirea si utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. 

 

 

FLORENTINA RADULESCU 

  

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

CAMELIA STAN 

COMPARTIMENT R.U.S., COMUNICARE SI SECRETARIATUL CC 

 

LETITIA SEBE 

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS SI RELATII CU PUBLICUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


