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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE  

CONSILIER SUPERIOR – COMPARTIMENT URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ 

• Legea nr. 202 / 2006, privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Constituţia României, republicată ; 
• Legea nr. 188 / 1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 7 / 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
• Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
• H.G. nr. 174 / 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 

2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

• Ordin nr. 279 din 22 iulie 2004, pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de 
îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor 
rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală; 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
• Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior; 
• H.G. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior; 
• Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• H.G. nr. 377 / 2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 
implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 85 / 2002, privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de 
loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• H.G. nr. 278 / 2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru 
prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă ; 
• H.G. 855/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.   
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