
 
 

AGENłIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI 
Operator de date cu caracter personal nr. 542 
Str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, Bucureşti 
Tel./Fax: +4 021 316 29 03;  +4 021 316 22 45 
e-mail: amofm@buc.anofm.ro 
www.bucuresti.anofm.ro 

BIBLIOGRAFIE 
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• Legea nr. 202/2006, privind organizarea si functionarea A.N.O.F.M., cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, 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; 
• H.G. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici ; 
• Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 

fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• H.G. nr. 377 / 2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru 

stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de 
implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

• H.G.nr. 278/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru 
prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a 
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Ordinul nr. 85 / 2002, privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a 
cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

• Ordinul nr. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 
cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. 
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