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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, 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;
Legea nr.161/2003 (actualizata) privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si combaterea coruptiei;
OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020, actualizata;
H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune
2014-2020;
Capitolul 1: STRATEGIA PENTRU CONTRIBUŢIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL LA STRATEGIA UNIUNII PENTRU
O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII ȘI REALIZAREA COEZIUNII ECONOMICE,
SOCIALE ȘI TERITORIALE – din Programul Operaţional Capital Uman - versiunea actualizată site-ul:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf
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