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Nesecret 

Nr.17984/10.09.2018 

 

 

             

BIBLIOGRAFIE  

– pentru promovarea funcţionarilor publici în grad profesional, în anul 2018 pentru funcţia de 

execuție de consilier juridic, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului 

Juridic și Relaţii cu publicul. 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului A.N.O.F.M., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarului public cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei     in 

exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 

prevenirea si combaterea coruptiei, (actualizata); 

7. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului 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 ; 
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10. Hotărârea Guvernului 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 modificarile si completarile ulterioare;  

11. Legea nr.279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

12. Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 

superior, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. Legea nr.176/2018 privind internshipul; 

14. Hotărârea nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

15. Ordinul nr.85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a 

cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, actualizat; 

16. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Codul de Codul de Procedura Civila si Noul Cod de Procedura Civila; 

18. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

19. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

20. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 233/2002; 
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