
 

 

 

 

TEMATICĂ – CONCURS DIRECTOR EXECUTIV AL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU  

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI 

Nr. 
Crt
. 

 Domeniul Actele normative care reglementează activitatea 

1. Management 
organizațional 
public 

Constituția României, republicată; - în integralitate 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare – titlurile I si II ale parţii a VI-a; 
 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; - în 
integralitate 
 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  - în integralitate 
 
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare; - în integralitate 
 
Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; - în integralitate 
 
 
Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; - în 
integralitate 
 
Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice. - în integralitate 
 

2. Managementul 
financiar - 
contabil 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare; - 
art. 1-29 
 
Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - 
în integralitate 



 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - 
art. 1-25 
 
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; - în integralitate 
 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. - în integralitate 
 

3. Management de 
specialitate în 
serviciul public 
de ocupare 

Legea nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - în 
integralitate 
 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 

de muncă, cu modificările și completările ulterioare – in integralitate; 

 
Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările 
ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanțelor salariale, cu modificările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu 
modificările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ 
superior, cu modificările ulterioare; - în integralitate 
 
Legea nr.176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare; - în integralitate 
 
Ordonanța Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; - art. 1-
51 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, cu modificările şi completările ulterioare; - în integralitate 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020  privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului     SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de 
protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-
2, precum şi pentru modificarea unor acte normative; - în integralitate 
 



 

 

Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 
de muncă,           cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 
măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și 
instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare; - 
în integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a 
furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare; - în integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 
măsurile pentru prevenirea șomajului, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de 
implementare a acestora; - în integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenței Naționale 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare;- în 
integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare; - în 
integralitate 
 
Hotărârea Guvernului nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în munca a elevilor şi 
studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;- în integralitate 
   
Hotărârea Guvernului nr.855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; - în integralitate 
 
 
 


