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 Constitutia Romaniei ;

 H.G. nr.768 / 2003, privind aprobarea Statutului A.N.O.F.M., cu modificarile si

completarile ulterioare;

 Legea nr. 188 / 1999, privind statutul functionarilor publici (republicata), cu

modificarile si completarile ulterioare;

 H.G. nr.1209 / 2003, privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor

publici;

 Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

 Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea

ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea nr. 116/2002, privind prevenirea si combatearea marginalizarii sociale;

 Codul Muncii – Legea nr.53 / 2003;

 H.G. nr.278 / 2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile

pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de

implementare a acestora ;

 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;

 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 ;

 Lege nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si

completarile ulterioare ;
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 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 500/2002, privind finantele publice ;

 Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si

legale;

 O.U.G. nr. 8/2003, privind stimularea procesului de restructurare,

reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si

societati comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificarile si

completarile ulterioare;

 O.U.G. nr.95/2002, privind industria de aparare, cu modificarile si

completarile ulterioare.


