
 
 

AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI 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 PENTRU POSTUL DE 
 
CONSILIER SUPERIOR – COMPARTIMENT FORMARE PROFESIONALĂ 
 
• Legea nr.202/2006, privind organizarea și funcţionarea A.N.O.F.M., cu modificările și 
completările ulterioare; 
• H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 188 / 1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 7 / 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
• Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
• H.G. nr. 174 / 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
• H.G. nr. 377 / 2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea 
ocuparii forţei de muncă, modalităţile de finanţare și instrucţiunile de implementare a acestora, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice precum și organizarea, evidenţa și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale ; 
• Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
279/2005 privind ucenicia la locul de muncă ; 
• Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
• H. G. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare . 
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