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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE 
CONSILIER PRINCIPAL - Serviciul Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executarea Silită a Debitelor 
 
• 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, republicata; 

• 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; 

• 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 ; 

• Legea 53/2003 – Codul muncii, 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; 

• O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 279/22.07.2004, pentru aprobarea 
Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii precum si de efectuare a executarii 
silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj 
si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Ordinul nr. 620/27.11.2006, pentru modificarea si completarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire 
a masurilor asiguratorii precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 
279/22.07.2004 ; 

• H.G. 277/2002 – privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca, modificata de H.G. 1122/2010 ; 

• Legea 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ; 

• H.G. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ; 

• Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior ; 

• H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior ;  

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

• Hotararea 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. 
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