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Întrebări pentru concursul de director executiv şi director executiv adjunct în cadrul 
Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti 
 

Legea nr.76/2002 privind sistemul  
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă 
 

 

 Ce cheltuieli se acoperă în principal din sursele financiare constituite în cadrul 
bugetului asigurărilor pentru şomaj? – 20 pct. 

 
R: art.33 
a) plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor 
stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi 
Elveţia, în condiţiile prezentei legi şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj 
prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de 
securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora 
care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit 
legii, în aplicarea acestor reglementări europene; (1,5 pct.) 
a^1) prestaţiile de şomaj plătite de instituţiile competente în materie de şomaj din statele 
membre ale Uniunii Europene în primele 3 luni sau, după caz, 5 luni de indemnizare şi a 
căror rambursare este solicitată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în 
calitatea sa de organism de legătură pentru plata prestaţiilor de şomaj, stabilite în temeiul 
dispoziţiilor instrumentelor juridice europene de către instituţiile competente, în condiţiile 
dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială; (1,5 pct.) 
b) plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat şi a contribuţiilor pentru asigurări 
sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj, stabilite potrivit legii;(1 
pct.) 
c) plăţile compensatorii acordate potrivit legii; (1 pct.) 
d) taxe, comisioane şi alte cheltuieli ocazionate de efectuarea plăţilor prevăzute la lit. a)-
c); (1 pct.) 
e) finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi a măsurilor pentru 
prevenirea şomajului; (1 pct.) 
f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele care, potrivit legii, 
beneficiază în mod gratuit de aceste servicii; (1 pct.) 
g) finanţarea studiilor, rapoartelor şi analizelor privind piaţa muncii, comandate instituţiilor 
de specialitate de către Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă şi de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (1,5 pct.) 
h) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, inclusiv 
realizarea de obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de natura cheltuielilor de 
capital, în limitele prevăzute de lege; (1 pct.) 
i) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor pentru 
afilierea la acestea; (1 pct.) 
j) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor; (1,5 pct.) 
k) cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare şi formare 
profesională pe baza unor acorduri internaţionale; (1 pct.) 
l) cofinanţarea unor programe privind stimularea ocupării forţei de muncă; (1 pct.) 
l^1) finanţarea contribuţiei naţionale pentru implementarea proiectelor derulate în cadrul 
programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, precum şi a măsurilor pe 
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piaţa muncii de natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care reprezintă 
acţiuni eligibile conform reglementărilor europene privind crearea Fondului European de 
Ajustare la Globalizare şi sunt prevăzute a se acorda prin programele Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru care se solicită o contribuţie financiară din partea 
Fondului European de Ajustare la Globalizare, în condiţiile reglementărilor europene 
specifice; (1,5 pct.) 
m) rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora; (1 pct.) 
n) alte cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare. (1 pct.) 
o) finanţarea serviciilor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele formale pentru persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă, care beneficiază în mod gratuit de aceste servicii, precum şi a activităţii de 
elaborare, actualizare şi aprobare a instrumentelor specifice necesare organizării de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, potrivit legii, a evaluării şi certificării 
competenţelor dobândite pe alte căi decât cea formală. (1,5 pct.) 
 

 Care sunt activităţile care constituie serviciile de preconcediere în sensul Legii 
nr.76/2002? – 20 pct. 

 
R: art.51 
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea 
serviciilor de ocupare şi de formare profesională;(5 pct.) 
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi 
de căutare a unui loc de muncă; ;(5 pct.) 
c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată; 
(5 pct.) 
d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 
şomajului;(5 pct.) 
 

 Prin ce se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă? – 20 pct. 

  
R: art. 57 
a) informarea şi consilierea profesională;(2 pct.) 
b) medierea muncii; (2 pct.) 
c) formarea profesională; (2 pct.) 
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 
formale; (3 pct.) 
d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 
iniţierea unei afaceri; (4 pct.) 
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; (4 pct.) 
f) stimularea mobilităţii forţei de muncă. (3 pct.) 
 

 Ce atribuţii are Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în domeniul ocupării forţei de 
muncă? -20 pct. 

 
R: art. 99 
a) urmăreşte tendinţele de pe piaţa muncii şi elaborează strategii, prognoze şi programe 
naţionale privind ocuparea forţei de muncă, formarea profesională a şomerilor şi egalitatea 
de şanse pe piaţa muncii; (2,5 pct.) 
b) elaborează şi avizează proiectele de acte normative în domeniul ocupării, formării 
profesionale, promovării egalităţii de şanse pe piaţa muncii; (2,5 pct.) 
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c) elaborează proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj; (2,5 pct.) 
d) deleagă anual atribuţiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, conform legii; (2,5 pct.) 
e) urmăreşte, pe baza rapoartelor trimestriale şi anuale, execuţia bugetului asigurărilor 
pentru şomaj şi exercită controlul asupra realizării politicilor, strategiilor, planurilor şi 
programelor privind forţa de muncă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; (2,5 pct.) 
f) împreună cu alte ministere şi organe de specialitate realizează şi actualizează Clasificarea 
ocupaţiilor din România, ţinând seama de schimbările în structura economică şi socială a 
tarii şi de cerinţele alinierii la standardele internaţionale în domeniu; (2,5 pct.) 
g) promovează programe, propune acorduri şi implementează proiecte de colaborare 
internaţională în domeniile ocupării, formării profesionale şi egalităţii de şanse pe piaţa 
muncii; (2,5 pct.) 
h) stabileşte indicatorii de performanţă managerială şi nivelul acestora, în baza cărora se 
încheie, anual, contractul de performanţă managerială cu Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; (2,5 pct.) 
 

 Care sunt obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea 
realizării serviciilor de ocupare şi formare profesională? - 20 pct. 

 
R: art.100 
a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării şi formării 
profesionale; (2,5 pct.) 
b) neutralitatea în posibilele interese divergenţe dintre angajatori şi forţa de muncă; (2,5 
pct.) 
c) orientarea activităţii către nevoile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi ale 
angajatorilor care se adresează Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin 
întocmirea planurilor individuale de acţiune şi promovarea unor servicii rapide şi de calitate; 
(2,5 pct.) 
d) respectarea caracterului concurenţial al activităţilor de pe piaţa muncii; (2,5 pct.) 
e) confidenţialitatea datelor personale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
înregistrate în evidenţa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (2,5 pct.) 
f) transparenţa în activitatea desfăşurată şi în privinţa rezultatelor obţinute; (2,5 pct.) 
g) descentralizarea serviciilor şi a procesului de luare a deciziilor; (2,5 pct.) 
h) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social şi economic. (2,5 pct.) 
 

 Ce atribuţii are, în principal, Comisia Naţională de Ocupare? – 20 pct. 
 

R: art.106 
a) supune atenţiei Guvernului strategii şi politici pentru creşterea nivelului şi calităţii 
ocupării forţei de muncă, în corelaţie cu programele de dezvoltare economică şi socială, pe 
baza cerinţelor la nivel naţional şi european; (4 pct.) 
b) stabileşte direcţiile dezvoltării resurselor umane la nivel naţional, în profil de ramură şi 
teritorial; (4 pct.) 
c) asigură armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finanţate din fonduri 
publice sau din alte surse; (4 pct.) 
d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea forţei de muncă şi 
de îmbunătăţire a legislaţiei în acest domeniu; (4 pct.) 
e) pe baza tendinţelor dezvoltării economice şi sociale şi a evoluţiilor pe piaţa muncii, face 
propuneri pentru iniţierea unor măsuri proactive de combatere a şomajului prin politici 
fiscale, ajustări structurale, reconversie profesională. (4 pct.) 
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 Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor 
instituţii de învătământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare 
absolvent încadrat o anumită sumă. Ce sumă primesc acestia lunar, pe aceasta 
perioadă, pentru fiecare absolvent încadrat? – 20 pct. 

 
R: art.80 
(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor 
instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent 
încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.(20 pct.) 

 

 Definiţi stagiul de cotizare în sensul Legii nr.76/2002 – 20 pct. 
 

R: art.5, V 
Stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări pentru 
şomaj atât de către asigurat, cât şi de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, 
precum şi perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj 
prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plătit contribuţia de 
asigurări pentru şomaj;(15 pct.) 
Asigurat - persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, şi pentru care angajatorul 
este obligat să reţină şi să plătească contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, 
precum şi persoana care se asigură prin încheierea unui contract de asigurare pentru 
şomaj;(5 pct.) 
 

 Ce este îndemnizaţia de şomaj? - 20 pct. 
 

R: art.5, VII 
Îndemnizaţie de şomaj - o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a 
pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu 
s-au putut încadra în muncă;(20 pct.) 
 

 Definiţi măsurile de stimulare a forţei de muncă? - 20 pct. 
 

R: art.5 VIII 
Măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă - acele măsuri care au ca scop sprijinirea 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi, în mod deosebit, a şomerilor pentru a dobândi 
statutul de persoană ocupată.(20 pct.) 
 

 Ce persoane pot fi asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj? - 20 pct 
 

R: art. 18 
a) cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în 
condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari; (7 pct.) 
b) cetăţeni români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii; (7 pct.) 
c) cetăţeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în 
România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, în condiţiile legii. (6 pct.) 
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 Care sunt activităţile specifice serviciilor de preconcediere, în sensul Legii nr. 
76/2002 – 20 pct. 

 
R: art.51 
În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, in principal urmatoarele 
activitati: 
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea 
serviciilor de ocupare şi de formare profesională; (5 pct.) 
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi 
de căutare a unui loc de muncă; (5 pct.) 
c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată; 
(5 pct.) 
d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 
şomajului; (5 pct.) 
 

 Ce vizează măsurile pentru stimularea forţei de muncă? – 20 pct. 
 

R:art.53 
Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă vizează: 
a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;(7 pct.) 
b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri 
de muncă.(7 pct.) 
c) promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.(6 pct.) 
 

 Care sunt activităţile, prin care ANOFM urmăreşte creşterea şanselor pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă? - 20 pct. 

 
R: art. 57 
(1)a) informarea şi consilierea profesională; (2 pct.) 
b) medierea muncii; (2 pct.) 
c) formarea profesională; (2 pct.) 
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 
formale; (2 pct.) 
d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 
iniţierea unei afaceri; (2 pct.) 
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; (2 pct.) 
f) stimularea mobilităţii forţei de muncă; (2 pct.) 
(2) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se poate 
realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi prin promovarea unor 
programe speciale în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat; (2 
pct.) 
(2^1) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se poate 
realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi prin acordarea 
măsurilor pe piaţa muncii de natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care 
reprezintă acţiuni eligibile conform prevederilor legale şi sunt prevăzute a se acorda prin 
proiectele derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 
sau prin programele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru care se 
solicită o contribuţie financiară din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare în 
condiţiile reglementărilor europene specifice. (2 pct.) 
(3) Măsurile care vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza şi contra cost de către furnizori de 

servicii din sectorul public sau privat acreditaţi şi/sau autorizaţi în condiţiile legii. (2 pct.) 
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 Care este scopul serviciilor de inforamre şi consiliere profesională, în sensul Legii 
nr.76/2002 – 20 pct. 

 
R: art.58 
(1) Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod 
gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop: 
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; (4 pct.) 
b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu 
ocupabil şi foarte greu ocupabil; (4 pct.) 
c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în 
vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; (4 pct.) 
d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; (4 pct.) 
e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. 
(4 pct.) 
 

 Cum se realizează stimularea angajatorilor privind încadrarea în muncă a şomerilor? – 
20 pct. 

 
R: art.77 
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin: 
a) subvenţionarea locurilor de muncă; (7 pct.) 
b) acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă; (7 
pct.) 
c) acordarea unor facilităţi. (6 pct.) 
 

 Care sunt măsurile de stimulare conferite angajatorilor care încadreaza în muncă, pe 
o durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învătământ? – 20 pct. 

 
R: art. 80 
(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor 
instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent 
încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei. (4 pct.) 
(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul 
persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) 
pe o perioadă de 18 luni. (4 pct.) 
(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2): 
a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai 
instituţiilor de învăţământ; (3 pct.) 
b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ, cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au beneficiat de 
stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 
elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare; (3 pct.) 
c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe 
persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care 
au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 
85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a 
beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 
(3 pct.) 
d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de 
muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare 
judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile 
suspendate sau restricţii asupra acestora. (3 pct.) 



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  7  
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

 

 Care sunt atribuţiile Comisiei Naţionale de Promovare a Ocuparii Forţei de Muncă? – 
20 pct. 

 
R: art.106 
Comisia Naţională de Ocupare are, în principal, următoarele atribuţii:  
a) supune atenţiei Guvernului strategii şi politici pentru creşterea nivelului şi calităţii 
ocupării forţei de muncă, în corelaţie cu programele de dezvoltare economică şi socială, pe 
baza cerinţelor la nivel naţional şi european; (4 pct.) 
b) stabileşte direcţiile dezvoltării resurselor umane la nivel naţional, în profil de ramură şi 
teritorial; (4 pct.) 
c) asigură armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finanţate din fonduri 
publice sau din alte surse; (4 pct.) 
d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea forţei de muncă şi 
de îmbunătăţire a legislaţiei în acest domeniu; (4 pct.) 
e) pe baza tendinţelor dezvoltării economice şi sociale şi a evoluţiilor pe piaţa muncii, face 
propuneri pentru iniţierea unor măsuri proactive de combatere a şomajului prin politici 
fiscale, ajustări structurale, reconversie profesională. (4 pct.) 
 

 Cine poate realiza activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în cautarea 
unui loc de muncă? – 20 pct. 

 
R: art. 67 
(1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este 
coordonată la nivel naţional de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 
(10 pct.)  
(2) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din 
subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de servicii de 
formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii. (10 pct.) 
 

 În ce condiţii serviciile de formare profesională se pot asigura gratuit? – 20 pct. 
 

R: art. 66 
(1) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi f), precum şi persoanele care 
desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri 
mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate 
la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de 
formare profesională;(5 pct.) 
(2) Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu 
acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în 
următoarele situaţii: 
a) au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la 
împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap; (3 pct.) 
b) au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ; (3 pct.) 
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea 
pentru invaliditate; (3 pct.) 
(3) Prevederile alin. (2) se aplică în cazul în care cererea este formulată în termen de 12 
luni de la data reluării activităţii persoanelor, o singură dată pentru fiecare situaţie; (3 pct.) 
(4) Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de 
executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agenţiile 
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pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cheltuielile 
necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; (3 
pct.) 
(5) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează 
în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de 
formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau 
dreptul dacă nu s-ar fi angajat. (3 pct.) 
 

 Care sunt drepturile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şi care 
beneficiază totodată în mod gratuit de servicii de formare profesională? – 20 pct. 

 

R: art 66^1 

(2) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de 
servicii de formare profesională, au următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, 
gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia; (3 pct.) 
b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale; 
(2 pct.) 
c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice; 
(2 pct.) 
d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament 
gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de 
transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la 
unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii 
instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul 
de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire. (3 pct.) 
e) să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării 
cursului. (2 pct.) 
(2^1) Pentru traseele prevăzute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se eliberează abonamente, 
persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de 
transport în comun. (3 pct.) 
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire 
sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât 
participă la pregătirea profesională să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru 
acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii 
instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului. (3 pct.) 
(3^1) Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (3) nu pot beneficia de 
abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la 
unitatea de pregătire. (2 pct.) 
 

 Care sunt obiectivele prevăzute de Legea nr.76/2002, privind Sistemul asigurărilor de 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? – 20 pct. 

 
R: art. 3 
Măsurile prevăzute de prezenta lege au drept scop realizarea următoarelor obiective pe 
piaţa muncii: 
a) prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia; (3 pct.) 
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b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; (3 
pct.) 
c) sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei; (2 
pct.) 
d) asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; (2 pct.) 
e) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; (2 pct.) 
f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; (2 
pct.) 
g) îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice; (2 pct.) 
h) creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se produc 
în economia naţională; (2 pct.) 
i) protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj. (2 pct.) 
 

 Care sunt persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj? – 20 
pct. 

 
R: art.19 
În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:  
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază 
de contract de muncă temporară, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au 
calitatea de pensionari; (4 pct.) 
b) funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire; 
(4 pct.) 
c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în 
cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; (4 pct.) 
d) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator; (4 pct.) 
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se 
regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e), în condiţiile în care pentru aceste 
persoane asupra veniturilor respective există obligaţia, potrivit legii, de plată a contribuţiei 
de asigurări pentru şomaj.(4 pct.) 
 

 Care este bugetul asigurărilor pentru şomaj şi cum se formează acesta? – 20 pct. 
 

R: art. 23, art.24 
I (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului 
asigurărilor pentru şomaj; (3 pct.) 
(2) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale fundamentează anual, pe baza propunerilor Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj; 
(3 pct.) 
(3) Bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă prin legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat; (3 pct.) 
II (1) Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din:  
a) contribuţiile angajatorilor şi ale persoanelor la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii 
prevăzuţi la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii; (2 pct.) 
b) contribuţiile individuale ale persoanelor prevăzute la art. 19; (2 pct.) 
c) contribuţiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj; (2 
pct.) 
d) venituri din alte surse, inclusiv din finanţare externă. (2 pct.) 
(1^1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurărilor 
pentru şomaj se reîntregesc veniturile acestui buget, în funcţie de natura sursei la care a 
fost creat debitul. (1 pct.) 
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(2) În cazul în care sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă finanţarea cheltuielilor, 
deficitul bugetar va fi acoperit prin subvenţii de la bugetul de stat. (2 pct.) 
 

 Care sunt cheltuielile ce se acoperă din sursele financiare constituite în cadrul 
asigurărilor pentru şomaj? – 20 pct. 

 
R: art.33 
(1) Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj se 
acoperă, în principal, următoarele cheltuieli privind:  
a) plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor 
stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi 
Elveţia, în condiţiile prezentei legi şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj 
prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de 
securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora 
care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit 
legii, în aplicarea acestor reglementări europene; (1,5 pct.) 
a^1) prestaţiile de şomaj plătite de instituţiile competente în materie de şomaj din statele 
membre ale Uniunii Europene în primele 3 luni sau, după caz, 5 luni de indemnizare şi a 
căror rambursare este solicitată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în 
calitatea sa de organism de legătură pentru plata prestaţiilor de şomaj, stabilite în temeiul 
dispoziţiilor instrumentelor juridice europene de către instituţiile competente, în condiţiile 
dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială; (1,5 pct.) 
b) plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat şi a contribuţiilor pentru asigurări 
sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj, stabilite potrivit legii; (1 
pct.) 
c) plăţile compensatorii acordate potrivit legii; (1 pct.) 
d) taxe, comisioane şi alte cheltuieli ocazionate de efectuarea plăţilor prevăzute la lit. a)-
c); (1 pct.) 
e) finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi a măsurilor pentru 
prevenirea şomajului; (1 pct.) 
f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele care, potrivit legii, 
beneficiază în mod gratuit de aceste servicii; (1 pct.) 
g) finanţarea studiilor, rapoartelor şi analizelor privind piaţa muncii, comandate instituţiilor 
de specialitate de către Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă şi de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (1,5 pct.) 
h) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, inclusiv 
realizarea de obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de natura cheltuielilor de 
capital, în limitele prevăzute de lege; (1 pct.) 
i) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor pentru 
afilierea la acestea; (1pct.) 
j) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor; (1,5 pct.) 
k) cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare şi formare 
profesională pe baza unor acorduri internaţionale; (1 pct.) 
l) cofinanţarea unor programe privind stimularea ocupării forţei de muncă; (1 pct.) 
l^1) finanţarea contribuţiei naţionale pentru implementarea proiectelor derulate în cadrul 
programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, precum şi a măsurilor pe 
piaţa muncii de natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care reprezintă 
acţiuni eligibile conform reglementărilor europene privind crearea Fondului European de 
Ajustare la Globalizare şi sunt prevăzute a se acorda prin programele Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru care se solicită o contribuţie financiară din partea 
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Fondului European de Ajustare la Globalizare, în condiţiile reglementărilor europene 
specifice; (1,5 pct.) 
m) rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora; (1 pct.) 
n) alte cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare; (1 pct.) 
o) finanţarea serviciilor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele formale pentru persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă, care beneficiază în mod gratuit de aceste servicii, precum şi a activităţii de 
elaborare, actualizare şi aprobare a instrumentelor specifice necesare organizării de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, potrivit legii, a evaluării şi certificării 
competenţelor dobândite pe alte căi decât cea formală. (1,5 pct.) 
 

 Când poate avea loc suspendarea plăţii de şomaj, în sensul Legii nr. 76/2002? – 20 pct. 
 

R: art. 45 
(1) Suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum 
urmează: 
a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); (2 pct.) 
b) pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ; (2 pct.) 
c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni; (2 
pct.) 
d) la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea 
persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European 
sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei 
de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 
luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi 
are, după caz, domiciliul sau reşedinţa; (2 pct.) 
e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative 
de libertate de până la 12 luni; (2 pct.) 
f) la data pensionării pentru invaliditate; (1 pct.) 
g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a 
indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap; (2 pct.) 
h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor 
survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a 
altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale; (2 pct.) 
i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste 
drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; (1 pct.) 
j) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia 
în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit. d); (2 pct.) 
k) la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza 
unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi 
drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003*), cu 
modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate 
potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. (2 pct.) 
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 Care sunt beneficiarii indemnizaţiei de şomaj, în sensul Legii nr.76/2002 – 20 pct. 
 

R: art.17 
(1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt acele persoane care se afla in una din 
urmatoarele  situatii: 

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor; (2 pct.) 
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; (2 pct.) 
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost 
încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării 
definitive a activităţii angajatorului; (2 pct.) 
d) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive 
neimputabile lor; (1 pct.) 
e) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, 
din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social 
de referinţă, în vigoare; (2 pct.) 
f) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au 
redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă; (2 pct.) 
g) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în 
perioada de suspendare a acestora, potrivit legii; (2 pct.) 
h) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este 
posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive 
a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora; (2 pct.) 
j) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de 
natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) şi h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, 
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj. (2 pct.) 
(2) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii:  
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o 
perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit 
pregătirii profesionale; (2 pct.) 
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 
ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. (1 pct.) 
 

 Care sunt categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj? – 20 pct. 

 
R: art. 19 
În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:  
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază 
de contract de muncă temporară, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au 
calitatea de pensionari; (4 pct.) 
b) funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire; 
(4 pct.) 
c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în 
cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; (4 pct.) 
d) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator; (4 pct.) 
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se 
regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e), în condiţiile în care pentru aceste 
persoane asupra veniturilor respective există obligaţia, potrivit legii, de plată a contribuţiei 
de asigurări pentru şomaj. (4 pct.) 
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 Ce este un şomer? – 20 pct. 
 

R: art. 5 
art .5 pct.IV  
Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:  
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea 
condiţiilor de pensionare;(5 pct.)  
b) starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci; 
(5 pct.) 
c) nu are loc de munca, nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãţi autorizate 
potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor 
pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;(5 pct.)  
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de 
muncã. (5 pct.) 
 

 Cine poate beneficia de prevederile Legii nr.76/2002? – 20 pct. 
 

R: art.16 
art.16  
Beneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 sunt persoanele in cãutarea unui loc de munca, 
aflate in una dintre urmãtoarele situaţii:  
a) au devenit someri în sensul prevederilor art.5, pctIV, lit.c si anume nu are loc de muncă, 
nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici 
decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării 
ocupării forţei de muncă, în vigoarenu are loc de muncă, nu realizează venituri sau 
realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea 
indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de 
muncă, în vigoare; (4 pct.)  
b) nu au putut ocupa loc de munca dupã absolvirea unei instituţii de învãţãmânt; (2 pct.) 
c) ocupa un loc de munca şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; (3 pct.)  
d) au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internationala, conform legii; 
(4 pct.)  
e) sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în 
România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii;(3 pct.)  
f) nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea din detenţie. (4 pct.) 
 
 

 În ce condiţii încetează plata indemnizaţiei de şomaj acordate beneficiarilor, în sensul 
Legii nr.76/2002? – 20 pct. 

 
R: art. 44 
Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:  
a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 
determinată mai mare de 12 luni; (2 pct.) 
b) la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari 
decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; (2 pct.) 
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi 
independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri 
lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; (2 pct.) 
d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau 
nivelului studiilor; (1 pct.) 
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e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de 
formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; (1 
pct.) 
f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni; (1 pct.) 
g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării 
pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; (1 pct.) 
h) la data plecării din ţară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni; (1 pct.) 
i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai 
mare de 12 luni; (1 pct.) 
j) în cazul decesului beneficiarului; (1 pct.) 
k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2), (3) şi (3^1); (1 pct.) 
l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1); (1 pct.) 
m) la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor, 
prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi b). (1 pct.) 
n) la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care 
sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata 
mandatului; (1 pct.) 
o) la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari; (1 pct.) 
p) la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în 
condiţiile legii; (1 pct.) 
q) de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza 
unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi 
drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate 
potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al 
Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, 
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (2 pct.) 
 

 Care sunt persoanele care se pot asigura în sistemul asigurarilor pentru şomaj, în 
condiţiile prevederilor legii nr.76/2002 – 20 pct. 

 
R: art. 20 
a) asociat unic, asociaţi; (4 pct.) 
b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii; (4 pct.) 
c) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor 
individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale; (4 pct.) 
d) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii; (4 pct.) 
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se 
regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d). (4 pct.) 
 

 Care sunt cheltuielile care se acoperă în principal din sursele financiare constituite în 
cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj? – 20 pct. 

 
R: art. 33 
a) plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor 
stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi 
Elveţia, în condiţiile prezentei legi şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj 
prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de 



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  15  
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora 
care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit 
legii, în aplicarea acestor reglementări europene; (1,5 pct.) 
a^1) prestaţiile de şomaj plătite de instituţiile competente în materie de şomaj din statele 
membre ale Uniunii Europene în primele 3 luni sau, după caz, 5 luni de indemnizare şi a 
căror rambursare este solicitată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în 
calitatea sa de organism de legătură pentru plata prestaţiilor de şomaj, stabilite în temeiul 
dispoziţiilor instrumentelor juridice europene de către instituţiile competente, în condiţiile 
dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială; (1,5 pct.) 
b) plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat şi a contribuţiilor pentru asigurări 
sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj, stabilite potrivit legii; 
(1pct.) 
c) plăţile compensatorii acordate potrivit legii; (1 pct.) 
d) taxe, comisioane şi alte cheltuieli ocazionate de efectuarea plăţilor prevăzute la lit. a)-
c); (1 pct.) 
e) finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi a măsurilor pentru 
prevenirea şomajului; (1 pct.) 
f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele care, potrivit legii, 
beneficiază în mod gratuit de aceste servicii; (1 pct.) 
g) finanţarea studiilor, rapoartelor şi analizelor privind piaţa muncii, comandate instituţiilor 
de specialitate de către Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă şi de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (1 pct.) 
h) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, inclusiv 
realizarea de obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de natura cheltuielilor de 
capital, în limitele prevăzute de lege; (1 pct.) 
i) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor pentru 
afilierea la acestea; (1 pct.) 
j) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor; (1 pct.) 
k) cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare şi formare 
profesională pe baza unor acorduri internaţionale; (1 pct.) 
l) cofinanţarea unor programe privind stimularea ocupării forţei de muncă; (1 pct.) 
l^1) finanţarea contribuţiei naţionale pentru implementarea proiectelor derulate în cadrul 
programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, precum şi a măsurilor pe 
piaţa muncii de natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care reprezintă 
acţiuni eligibile conform reglementărilor europene privind crearea Fondului European de 
Ajustare la Globalizare şi sunt prevăzute a se acorda prin programele Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru care se solicită o contribuţie financiară din partea 
Fondului European de Ajustare la Globalizare, în condiţiile reglementărilor europene 
specifice; (2 pct.) 
m) rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora; (1 pct.) 
n) alte cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare. (1 pct.) 
o) finanţarea serviciilor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele formale pentru persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă, care beneficiază în mod gratuit de aceste servicii, precum şi a activităţii de 
elaborare, actualizare şi aprobare a instrumentelor specifice necesare organizării de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, potrivit legii, a evaluării şi certificării 
competenţelor dobândite pe alte căi decât cea formală. (2 pct.) 
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 Cum se desfaşoară activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui 
loc de muncă, în sensul Legii nr.76/2002? – 20 pct. 

 
R: art.65 
(1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se 
desfăşoară pe baza planului naţional de formare profesională elaborat anual de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (10 pct.) 
(2) Planul naţional de formare profesională se aprobă de Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale; (5 pct.) 
(3) Finanţarea activităţii de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, în baza indicatorilor stabiliţi prin planul naţional de formare profesională aprobat. (5 
pct.) 
 

 În ce constau serviciile de preconcediere? – 20 pct. 
 

R: art.51 
În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele 
activităţi: 
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea 
serviciilor de ocupare şi de formare profesională; (5 pct.) 
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi 
de căutare a unui loc de muncă; (5 pct.) 
c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată; 
(5 pct.) 
d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 
şomajului. (5 pct.) 
 

 Cum se realizează stimularea angajatorilor privind încadrarea şomerilor, în sensul 
Legii nr.76/2002? – 20 pct. 

 
R: art.77 
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin: 
a) subvenţionarea locurilor de muncă; (7 pct.) 
b) acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă; (7 
pct.) 
c) acordarea unor facilităţi. (6 pct.) 
 

 Ce asiguraţi pot face parte din sistemul asigurărilor pentru şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 18 
a) cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în 
condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari; (7 pct.) 
b) cetăţeni români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii; (7 pct.) 
c) cetăţeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în 
România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, în condiţiile legii. (6 pct.) 
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 Ce obligaţii au angajatorii faţă de persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru 
şomaj? – 20 pct. 

 
R: art. 21 
Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 sunt obligaţi să 
depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. (20 pct.) 
 

 Din ce se constituie veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 24 
(1) Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din:  
a) contribuţiile angajatorilor şi ale persoanelor la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii 
prevăzuţi la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii; (4 pct.) 
b) contribuţiile individuale ale persoanelor prevăzute la art. 19; (4 pct.) 
c) contribuţiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj; (4 
pct.) 
d) venituri din alte surse, inclusiv din finanţare externă. (4 pct.) 
(1^1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurărilor 
pentru şomaj se reîntregesc veniturile acestui buget, în funcţie de natura sursei la care a 
fost creat debitul. (2 pct.) 
(2) În cazul în care sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă finanţarea cheltuielilor, 
deficitul bugetar va fi acoperit prin subvenţii de la bugetul de stat. (2 pct.) 
 

 Pe ce perioada se acordă indemnizaţia de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 39 
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), pe perioade 
stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: 
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; (7 pct.) 
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; (7 pct.) 
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. (6 pct.) 
 

 Ce obligaţii au persoanele care beneficiază de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 41 
(1) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii: 
a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia 
pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea 
încadrării în muncă; (2 pct.) 
b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 
înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; (2 pct.) 
c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de 
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate; (2 pct.) 
d) să caute activ un loc de muncă. (2 pct.) 
e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate 
apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv 
numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore 
de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate 
temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 
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24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la 
care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare. (3 pct.) 
(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) nu se aplică în situaţia în care persoanele care 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, 
organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară 
nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin 
intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului 
de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste 
programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor 
programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de 
formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în 
perioada de acordare a acestor servicii. (2 pct.) 
(1^2) Persoanele prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării 
prevăzute la alin. (1) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 
înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare 
este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare 
regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada 
participării la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz 
nejustificat potrivit art. 44 lit. d) şi e). (2 pct.) 
(1^3) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (1^2) nu este îndeplinită, prevederile 
alin. (1^1) nu se aplică. (1 pct.) 
(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor 
de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi. (2 pct.) 
(3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi caselor teritoriale de pensii care au stabilit şi au 
pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj. (2 pct.) 
 

 Ce persoane nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 42 
(1) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, 
refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la 
servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă; (10 pct.) 
(2) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, 
urmează o formă de învăţământ; (5 pct.) 
(3) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de 
medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat 
concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi. (5 pct.) 
 

 Când are loc suspendarea plăţii indemnizaţiei de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 45 
(1) Suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum 
urmează: 
a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); (2 pct.) 
b) pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ; (2 pct.) 
c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni; (2 
pct.) 
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d) la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea 
persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European 
sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei 
de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 
luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi 
are, după caz, domiciliul sau reşedinţa; (2 pct.) 
e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative 
de libertate de până la 12 luni; (2 pct.) 
f) la data pensionării pentru invaliditate; (1 pct.) 
g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a 
indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap; (2 pct.) 
h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor 
survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a 
altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale; (2 pct.) 
i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste 
drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; (1 pct.) 
j) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia 
în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit. d); (2 pct.) 
k) la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza 
unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi 
drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003*), cu 
modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate 
potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. (2 pct.) 
 

 Ce activităţi constituie servicii de preconcediere? – 20 pct. 
 

R: art. 51 
În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele 
activităţi: 
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea 
serviciilor de ocupare şi de formare profesională; (5 pct.) 
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi 
de căutare a unui loc de muncă; (5 pct.) 
c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată; 
(5 pct.) 
d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 
şomajului. (5 pct.) 
 

 De cine sunt acreditaţi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării? – 
20 pct. 

 
R: art. 55 si 56 
Art. 55 
(1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pot să 
presteze, pe bază de contracte încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 
servicii finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai dacă sunt acreditaţi; (5 pct.) 
2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevăzuţi la alin. (1) se face de către Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (5 pct.) 
Art. 56 
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Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă, finanţate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai dacă sunt 
acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (5 pct.) 
Art. 56^1 
Nu se supun acreditării de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele 
membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European care au fost supuşi unei 
astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă. (5 pct.) 
 

 Cum se realizează, în principal, creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă? – 20 pct. 

 
R: art.57 
(1) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează 
de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în principal, prin: 
a) informarea şi consilierea profesională; (2 pct.) 
b) medierea muncii; (2 pct.) 
c) formarea profesională; (2 pct.) 
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 
formale; (3 pct.) 
d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 
iniţierea unei afaceri; (4 pct.) 
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; (4 pct.) 
f) stimularea mobilităţii forţei de muncă. (3 pct.) 
 

 Care sunt persoanele care se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în 
condiţiile prevederilor Legii nr.76/2002? – 20 pct. 

 
R: art. 20 
Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi, următoarele 
persoane: 
a) asociat unic, asociaţi; (4 pct.) 
b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii; (4 pct.) 
c) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor 
individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale; (4 pct.) 
d) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii; (4 pct.) 
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se 
regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d). (4 pct.) 
 

 Ce este şomerul? – 20 pct. 
 

R: art.5 
Şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 
condiţiilor de pensionare; (5 pct.) 
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 
(5 pct.) 
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor 
pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; (5 pct.) 
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de 
muncă. (5 pct.) 
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 Care sunt cheltuielile care se acoperă în principal din sursele financiare constituite în 
cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj? - 20 pct. 

 
R: art. 33 
(1) Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj se 
acoperă, în principal, următoarele cheltuieli privind:  
a) plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor 
stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi 
Elveţia, în condiţiile prezentei legi şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj 
prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de 
securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora 
care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit 
legii, în aplicarea acestor reglementări europene; (1,5 pct.) 
a^1) prestaţiile de şomaj plătite de instituţiile competente în materie de şomaj din statele 
membre ale Uniunii Europene în primele 3 luni sau, după caz, 5 luni de indemnizare şi a 
căror rambursare este solicitată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în 
calitatea sa de organism de legătură pentru plata prestaţiilor de şomaj, stabilite în temeiul 
dispoziţiilor instrumentelor juridice europene de către instituţiile competente, în condiţiile 
dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială; (1,5 pct.) 
b) plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat şi a contribuţiilor pentru asigurări 
sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj, stabilite potrivit legii; (1 
pct.) 
c) plăţile compensatorii acordate potrivit legii; (1 pct.) 
d) taxe, comisioane şi alte cheltuieli ocazionate de efectuarea plăţilor prevăzute la lit. a)-
c); (1 pct.) 
e) finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi a măsurilor pentru 
prevenirea şomajului; (1 pct.) 
f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele care, potrivit legii, 
beneficiază în mod gratuit de aceste servicii; (1 pct.) 
g) finanţarea studiilor, rapoartelor şi analizelor privind piaţa muncii, comandate instituţiilor 
de specialitate de către Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă şi de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (1 pct.) 
h) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, inclusiv 
realizarea de obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de natura cheltuielilor de 
capital, în limitele prevăzute de lege; (1 pct.) 
i) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor pentru 
afilierea la acestea; (1 pct.) 
j) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor; (1 pct.) 
k) cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare şi formare 
profesională pe baza unor acorduri internaţionale; (1 pct.) 
l) cofinanţarea unor programe privind stimularea ocupării forţei de muncă; (1 pct.) 
l^1) finanţarea contribuţiei naţionale pentru implementarea proiectelor derulate în cadrul 
programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, precum şi a măsurilor pe 
piaţa muncii de natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care reprezintă 
acţiuni eligibile conform reglementărilor europene privind crearea Fondului European de 
Ajustare la Globalizare şi sunt prevăzute a se acorda prin programele Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru care se solicită o contribuţie financiară din partea 
Fondului European de Ajustare la Globalizare, în condiţiile reglementărilor europene 
specifice; (2 pct.) 
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m) rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora; (1 pct.) 
n) alte cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare; (1 pct.) 
o) finanţarea serviciilor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele formale pentru persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă, care beneficiază în mod gratuit de aceste servicii, precum şi a activităţii de 
elaborare, actualizare şi aprobare a instrumentelor specifice necesare organizării de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, potrivit legii, a evaluării şi certificării 
competenţelor dobândite pe alte căi decât cea formală. (2 pct.) 
 
 

 În ce condiţii încetează plata indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor? – 20 
pct. 

 
R: art. 44 
Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:  
a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 
determinată mai mare de 12 luni; (1 pct.) 
b) la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari 
decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; (1 pct.) 
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi 
independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri 
lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; (2 pct.) 
d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau 
nivelului studiilor; (2 pct.) 
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de 
formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; (1 
pct.) 
f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni; (1 pct.) 
g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării 
pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; (1 pct.) 
h) la data plecării din ţară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni; (1 pct.) 
i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai 
mare de 12 luni; (1 pct.) 
j) în cazul decesului beneficiarului; (1 pct.) 
k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2), (3) şi (3^1); (1 pct.) 
l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1); (1 pct.) 
m) la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor, 
prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi b). (1 pct.) 
n) la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care 
sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata 
mandatului; (1 pct.) 
o) la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari; (1 pct.) 
p) la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în 
condiţiile legii; (1 pct.) 
q) de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza 
unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi 
drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate 
potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
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deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al 
Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, 
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (2 pct.) 
 

 Ce obligaţii au persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 41 
(1) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii: 
a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia 
pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea 
încadrării în muncă; (3 pct.) 
b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 
înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; (2 pct.) 
c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de 
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate; (2 pct.) 
d) să caute activ un loc de muncă; (2 pct.) 
e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate 
apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv 
numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore 
de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate 
temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 
24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la 
care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare; (3 pct.) 
(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) nu se aplică în situaţia în care persoanele care 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, 
organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară 
nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin 
intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului 
de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste 
programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor 
programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de 
formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în 
perioada de acordare a acestor servicii; (3 pct.) 
1^2) Persoanele prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării 
prevăzute la alin. (1) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 
înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare 
este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare 
regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada 
participării la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz 
nejustificat potrivit art. 44 lit. d) şi e); (3 pct.) 
(1^3) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (1^2) nu este îndeplinită, prevederile 
alin. (1^1) nu se aplică. (2 pct.) 
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 Care sunt modalităţile prin care se realizează cresterea şanselor de ocupare a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă? – 20 pct. 

 
R: art. 57 
(1) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează 
de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în principal, prin: 
a) informarea şi consilierea profesională; (2 pct.) 
b) medierea muncii; (2 pct.) 
c) formarea profesională; (2 pct.) 
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 
formale; (2 pct.) 
d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 
iniţierea unei afaceri; (2 pct.) 
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; (2 pct.) 
f) stimularea mobilităţii forţei de muncă; (2 pct.) 
(2) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se poate 
realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi prin promovarea unor 
programe speciale în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. (2 
pct.) 
(2^1) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se poate 
realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi prin acordarea 
măsurilor pe piaţa muncii de natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care 
reprezintă acţiuni eligibile conform prevederilor legale şi sunt prevăzute a se acorda prin 
proiectele derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 
sau prin programele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru care se 
solicită o contribuţie financiară din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare în 
condiţiile reglementărilor europene specifice. (2 pct.) 
(3) Măsurile care vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza şi contra cost de către furnizori de 
servicii din sectorul public sau privat acreditaţi şi/sau autorizaţi în condiţiile legii. (2 pct.) 
 

 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin: - 
20 pct. 

 
R: art. 77 
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin: 
a) subvenţionarea locurilor de muncă; (7 pct.) 
b) acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă; (7 
pct.) 
c) acordarea unor facilităţi. (6 pct.) 
 

 Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin: - 20 pct. 

 
R: art. 67 
(2) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din 
subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de servicii de 
formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii. (20 pct.) 
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 În ce constau serviciile de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă? – 20 pct. 

 
R: art.59 
(3) Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit 
de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi constau în: 
a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin 
publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; (7 pct.) 
b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi 
ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; (7 pct.) 
c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în 
concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. (6 pct.) 
 

 Care sunt beneficiarii de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art.17 
(1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii prevăzuţi la art. 16 lit. 
sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii: 
a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor; (2 pct.) 
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; (2 pct.) 
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost 
încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării 
definitive a activităţii angajatorului; (2 pct.) 
e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive 
neimputabile lor; (1 pct.) 
f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din 
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţă, în vigoare; (2 pct.) 
g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au 
redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă; (2 pct.) 
h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în 
perioada de suspendare a acestora, potrivit legii; (2 pct.) 
j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este 
posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive 
a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora; (2 pct.) 
k) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de 
natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) şi h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, 
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj. (2 pct.) 
(2) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii:  
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o 
perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit 
pregătirii profesionale; (2 pct.) 
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 
ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; (1 pct.) 
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 În ce constau serviciile de preconcediere? – 20 pct. 
 

R: art. 51 
În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele 
activităţi: 
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea 
serviciilor de ocupare şi de formare profesională; (5 pct.) 
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi 
de căutare a unui loc de muncă; (5 pct.) 
c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată; 
(5 pct.) 
d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 
şomajului. (5 pct.) 
 

 Pe ce perioada se acordă indemnizaţia de şomaj şi care este cuantumul acesteia? – 20 
pct. 

 
R: art. 39 
(1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), pe perioade 
stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: 
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; (2 pct.) 
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; (2 pct.) 
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*).(2 pct.) 
(2) Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordată lunar şi în 
mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: 
a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, 
pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; (2 pct.) 
b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei 
salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote 
procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare; (2 pct.) 
 
(3) Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) 
lit. b), sunt: 
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani; 
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; 
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani; 
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani; (3 pct.) 
(4) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru 
şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în 
funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), se va avea în vedere venitul 
lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj. (2 pct.) 
(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 
 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizaţiei de 
şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni; (3 pct.) 
(2) Pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, perioada de acordare se prelungeşte cu 3 luni de la data 
până la care a fost stabilit dreptul respectiv. (2 pct.) 
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 Care sunt persoanele care pot beneficia de şomaj? – 20 pct. 
 

R: art. 42 
(1) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, 
refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la 
servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă; (10 pct.) 
(2) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, 
urmează o formă de învăţământ; (5 pct.) 
(3) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de 
medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat 
concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi. (5 pct.) 
 

 Cum se desfasoară activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de munca? – 20 pct. 

 
R: art 65 
(1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se 
desfăşoară pe baza planului naţional de formare profesională elaborat anual de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; (7 pct.) 
(2) Planul naţional de formare profesională se aprobă de Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale; (7 pct.) 
(3) Finanţarea activităţii de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, în baza indicatorilor stabiliţi prin planul naţional de formare profesională aprobat. (6 
pct.) 
 

 Care sunt indicatorii statistici în urma cărora sunt monitorizate situaţiile şi evoluţia pe 
piaţa muncii din România? – 20 pct. 

 
R: art. 6 
(1) La nivel naţional şi teritorial situaţiile şi evoluţiile de pe piaţa muncii sunt monitorizate, 
în principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind: 
a) resursele de muncă; (2 pct.) 
b) populaţia activă; (3 pct.) 
c) populaţia ocupată; (2 pct.) 
d) şomerii; (3 pct.) 
e) locurile de muncă vacante; (3 pct.) 
f) indemnizaţia de şomaj; (2 pct.) 
g) populaţia ieşită din şomaj prin ocupare, precum şi prin părăsirea pieţei muncii; (2 pct.) 
h) rata şomajului. (3 pct.) 

 
 

 Care sunt obiectivele principale prin care Agenţia Naţională aplică politicile şi 
strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale?- 20 puncte 
 
R: Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 202\2006 
     a) stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de   

muncă;- 2.5 pct 

  b) stimularea încadrării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în cadrul unui 

proces coerent de tranziţie de la sistemul educaţional la piaţa muncii; 
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  c) prevenirea şomajului;- 2.5 pct 

  d) stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile 

de formare profesională şi de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele 

formale;- 2.5 pct 

  e) creşterea şanselor de ocupare şi a incluziunii sociale a unor categorii de persoane 

care se confruntă cu dificultăţi la încadrarea în muncă prin servicii şi măsuri active de 

stimulare a ocupării;- 2.5 pct 

  f) protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă în cadrul sistemului 

asigurărilor pentru şomaj;- 2.5 pct 

  g) protecţia salariaţilor angajatorilor în stare de insolvenţă, în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;- 2.5 pct 

  h) facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi 

în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte 

state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii.- 2.5 pct 

 

 Care sunt, în principal, atribuţiile Agenţiei Naţionale în vederea realizării 

obiectivelor sale? – 20 puncte 

 

R: Art.6 din Legea nr. 202\2006 

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în concordanţă cu Strategia 

europeană de ocupare a forţei de muncă; 

  b) elaborează, implementează, finanţează şi cofinanţează programe privind ocuparea 

şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului său de 

activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

  c) urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei care reglementează măsurile de protecţie 

socială, prevenire a şomajului şi stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj şi controlează respectarea de către unităţile din 

subordine a prevederilor legale incidente în domeniul de activitate; 

  d) propune spre aprobare, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice programele de ocupare şi planurile de formare profesională a 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 

  e) participă la implementarea măsurilor prevăzute în planurile şi programele 

guvernamentale vizând ocuparea forţei de muncă, aprobate potrivit legii; 

  f) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind ucenicia la locul de 

muncă; 

  g) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind efectuarea stagiului 

pentru absolvenţii de învăţământ superior; 

  h) asigură implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate finanţate din 

fonduri europene nerambursabile; 

  i) organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata drepturilor băneşti ce se suportă 

din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
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  j) organizează, în condiţiile legii, stabilirea şi plata creanţelor ce se suportă din Fondul 

de garantare pentru plata creanţelor salariale; 

  k) administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi gestionează Fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale; 

  l) repartizează resursele financiare necesare structurilor deconcentrate; 

  m) urmăreşte realizarea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale şi organizează activitatea de evidenţă 

contabilă aferentă acestora; 

  n) furnizează, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului 

asigurărilor pentru şomaj; 

  o) înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

propuneri cu privire la actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

instituţiei, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor deţinute potrivit legii, precum şi 

măsurile de protecţie socială, de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de 

muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

  p) exercită atribuţiile ce îi revin în calitate de membru al reţelei europene de servicii 

de ocupare a forţei de muncă (EURES); 

  q) asigură coordonarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, 

componentă a reţelei EURES, în calitate de Birou naţional de coordonare; 

  r) colaborează cu Biroul european de coordonare a compensării ofertelor şi cererilor 

de locuri de muncă şi cu celelalte birouri naţionale de coordonare din cadrul reţelei 

EURES; 

  s) implementează prevederile acordurilor juridice bilaterale în domeniul schimbului de 

forţă de muncă încheiate de România; 

  t) este organism de legătură pentru prestaţiile de şomaj în aplicarea regulamentelor 

europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

  u) organizează şi monitorizează activitatea de implementare a prevederilor referitoare 

la prestaţia de şomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială la nivelul Agenţiei Naţionale şi al agenţiilor teritoriale; 

  v) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de informare şi consiliere a 

persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în 

statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte 

state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri; 

  w) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi 

protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate; 

  x) îndeplineşte funcţiile care îi revin în calitate de membru din partea României al 

Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare; 

  y) organizează, în condiţiile legii, activitatea privind acreditarea furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

  z) gestionează Registrul naţional al furnizorilor de servicii specializate pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă şi Registrul naţional al furnizorilor de servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din alt stat membru al Uniunii 

Europene sau al Spaţiului Economic European care prestează transfrontalier servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pe teritoriul României; 
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  aa) organizează şi monitorizează activitatea agenţiilor teritoriale privind controlul, 

îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi efectuarea executării silite a creanţelor bugetare 

reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele 

provenind din neplata contribuţiilor; 

  bb) elaborează bilanţul anual de ocupare la nivel naţional şi judeţean; 

  cc) elaborează şi/sau coordonează şi finanţează studii, analize, prognoze privind piaţa 

muncii şi impactul măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă; 

  dd) calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, 

conform prevederilor legale; 

  ee) administrează sistemul informatic la nivelul Agenţiei Naţionale şi al structurilor 

sale teritoriale; 

  ff) coordonează activităţile privind asigurarea resurselor umane, organizează formarea 

profesională, perfecţionarea şi specializarea personalului la nivelul Agenţiei Naţionale şi 

al structurilor sale teritoriale; 

  gg) promovează serviciile oferite de Agenţia Naţională şi de structurile sale teritoriale, 

asigură informarea operativă a beneficiarilor asupra accesării acestor servicii şi editează 

materiale informative în domeniul său de activitate. 

 

 Care sunt condiţiile ca o persoana să fie desemnată în consiliul de administraţie al 

agenţiei Naţionale? – 20 puncte 

 

R: art. 13 alin (1) din Legea nr. 202/2006 

a) are capacitate deplină de exerciţiu; 
     b) are cetăţenie română şi domiciliul în România; 

   c) nu a suferit condamnări penale.  

 

 Care sunt atribuţiile principale ale consiliului de administraţie al Agenţiei 

Naţionale în vederea exercitării actului de conducere? -20 puncte 

 

R: art. 18 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 

a) coordonează activitatea Agenţiei Naţionale; -1pct 

   b) avizează proiectele programelor naţionale anuale privind ocuparea şi formarea 

profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 1 pct 

c) aprobă planurile anuale de formare profesională a personalului propriu al Agenţiei 

Naţionale şi al unităţilor din subordine; 1pct 

d) avizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului 

asigurărilor pentru şomaj; 1 pct 

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe unităţile din subordinea 

Agenţiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; 2 pct 

   f) aprobă situaţia financiară anuală şi contul de execuţie bugetară; 1 pct 

   g) aprobă programul anual de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia, cu 

respectarea prevederilor legale; 1 pct 

   h) stabileşte măsuri şi adoptă hotărâri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei 

Naţionale; 1 pct 

   i) aprobă tematica studiilor, cercetărilor şi analizelor privind domeniul specific de 

activitate al Agenţiei Naţionale; 1 pct 
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   j) aprobă organizarea compartimentelor funcţionale ale Agenţiei Naţionale în cadrul 

structurii organizatorice aprobate; 1 pct 

   k) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale; 1 pct 

   l) analizează rapoartele de activitate ale Agenţiei Naţionale şi bilanţul anual de 

ocupare; 1 pct 

   m) analizează activitatea unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale şi propune 

măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia; 1 pct 

   n) aprobă înfiinţarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, 

precum şi judeţele arondate acestora; 1 pct 

   o) aprobă înfiinţarea de agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de centre 

proprii de formare profesională, precum şi de puncte de lucru, în limita numărului de 

posturi aprobate; 1 pct 

   p) aprobă structura organizatorică-cadru a unităţilor prevăzute la art. 5; 1 pct 

   q) aprobă regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor prevăzute la 

art. 5; 1 pct 

   r) hotărăşte cu privire la utilizarea donaţiilor şi a bunurilor dobândite, în condiţiile 

legii, din alte surse decât bugetul asigurărilor pentru şomaj; 1 pct 

  s) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 2 pct 

 

 Care sunt atribuţiile principale ale Preşedintelui Agenţiei Naţionale în vederea 

exercitării actului de conducere? -20 puncte 

 

R: Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 

a) conduce activitatea Agenţiei Naţionale; 1 pct 

   b) asigură implementarea de către Agenţia Naţională şi unităţile din subordine a 

politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 2 pct 

c) reprezintă Agenţia Naţională în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, 

cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din 

străinătate; 2 pct 

   d) conduce şedinţele consiliului de administraţie; 1 pct 

   e) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie; 1 pct 

   f) aprobă statul de funcţii al Agenţiei Naţionale; 1 pct 

g) aprobă structurile organizatorice ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe 

baza structurii organizatorice-cadru; 1 pct 

   h) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la art. 

5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare; 1 pct 

   i) asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor 

organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, 

pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial; 2 pct 

   j) aprobă programul de control măsuri active pentru compartimentul de control 

măsuri active din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale; 1 pct 

   k) aprobă planurile de audit public intern; 1 pct 

   l) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din alte ţări, în limita 

competenţelor prevăzute de lege; 1 pct 
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   m) asigură promovarea imaginii Agenţiei Naţionale; 1 pct 

   n) îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;

  1 pct 

   o) aprobă numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau 

de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii; 1 pct 

   p) aprobă indicatorii de performanţă specifici, pe baza cărora se încheie contractele 

de performanţă managerială cu conducătorii unităţilor din subordine. 1 pct 

 

 Care sunt principalele atribuţii ale Consiliilor consultative ale agenţiilor 

teritoriale? – 20 puncte 

 

R: Art. 38, alin. (1). 

a) consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la măsurile de 

realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării 

forţei de muncă şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în 

contractele de performanţă managerială; 2.5 pct 

   b) consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la repartizarea 

între subunităţi a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanţă 

managerială; 2.5 pct 

    c) analizează execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială; 2.5 pct 

   d) analizează raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia 

bugetară; 2.5 pct 

   e) fac propuneri cu privire la programele de activitate ale subunităţilor din 

subordinea agenţiilor teritoriale; 2.5 pct 

   f) fac propuneri cu privire la proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi 

de formare profesională la nivelul judeţului; 2.5 pct 

   g) fac propuneri cu privire la proiectul de buget; 2.5 pct 

   h) fac propuneri cu privire la înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru. 2.5 pct 

 

 

  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 

 

 

 Ce atribuţii are în principal Ministerul Finanţelor Publice în domeniul finanţelor 

publice? – 20 puncte 

 

Art. 19 din Legea nr.500/2002 

a) coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul 

bugetar, şi anume: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de 

rectificare,precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie; 1 

pct 

b) dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare; 1 pct 

c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor şi forma de prezentare a 

acestora; 1 pct 



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  33  
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

d) emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi 

procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor, activităţile de control intern şi audit intern privind modul de gestionare a 

acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea acestuia; 1 

pct 

e) solicita rapoarte şi informaţii oricăror instituţii care gestionează fonduri publice; 1 pct 

f) aproba clasificaţiile bugetare, precum şi modificările acestora; 1 pct 

g) analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetelor; 1 pct 

h) furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de 

credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor legilor bugetare 

anuale; 1 pct 

i) asigura monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constata abateri ale 

veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru 

reglementarea situaţiei; 1 pct 

j) avizează, în faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte 

asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi, precum şi proiectele de acte 

normative, care conţin implicaţii financiare; 1 pct 

k) blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei 

legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite; 1.5 pct 

l) dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a 

fondurilor publice destinate cofinanţării în bani, rezultate din contribuţia financiară 

externa acordată Guvernului României; 1.5 pct 

m) colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei de plăţi externe, a 

balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor în domeniul monetar şi 

valutar; 1 pct 

n) prezintă semestrial Guvernului şi comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Parlamentului, împreună cu Banca Naţională a României, informări asupra modului de 

realizare a balanţei de plăţi externe şi a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe şi 

propune soluţii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent 

al balanţei de plăţi externe; 2 pct 

o) participa, în numele statului, în ţara şi în străinătate, după caz, la tratative externe 

privind acordurile bilaterale şi multilaterale de promovare şi protejare a investiţiilor şi 

convenţiile de evitare a dublei impuneri şi combatere a evaziunii fiscale şi, împreună cu 

Banca Naţională a României, în probleme financiare, valutare şi de plăţi; 2 pct 

p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale. 2 pct 

 

 De ce răspund, potrivit legii ordonatorii de credite? -20 puncte 

 

R: Art.22 din Legea nr. 500/2002 

a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi 

creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 21; -2.5 pct 

b) realizarea veniturilor; -2.5 pct 

c) angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor 

bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; -2.5 pct 

    d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc; -2.5 pct 
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e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; -2.5 

pct 

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a 

programului de lucrări de investiţii publice; -2.5 pct 

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; -2.5 pct 

h) organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale. -2.5 

pct 

 

 Ce cuprind legile bugetare? – 20 puncte 

 

R: Art. 26 din Legea nr.500/2002 

a) la venituri, estimările anului bugetar; - 5 pct 

b) la cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare determinate de autorizările 

conţinute în legi specifice, în structură funcţională şi economică a acestora; - 5 pct 

c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz; - 5 pct 

d) reglementări specifice exerciţiului bugetar. - 5 pct 

 

 Ce cuprind anexele legilor bugetare? – 20 puncte 

 

R: Art. 27 din Legea nr. 500/2002 

a) sintezele bugetelor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a); - 5 pct 

b) bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea; - 5 pct 

c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi criteriile de repartizare a 

acestora; - 5 pct 

d) alte anexe specifice. - 5 pct 

 

 

 

 Pe baza a ce se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice 

proiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor? – 20 puncte 

 

R: Art. 28 din Legea nr. 500/2002 

a) prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se 

elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani; -2.5 pct 

b) politicilor fiscale şi bugetare; -2.5 pct 

c) prevederilor memorandumurilor de finanţare, ale memorandumurilor de înţelegere sau 

ale altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, 

semnate şi/sau ratificate; -2.5 pct 

d) politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor 

de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; -2.5 pct 

e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; -2.5 pct 

f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării 

unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi 

indicatori de rezultate şi de eficienta; programele sunt însoţite de estimarea anuala a 
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performantelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, 

obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin 

indicatori precişi, a căror alegere este justificată; -2.5 pct 

g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de 

transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale; -2.5 pct 

h) posibilităţilor de finanţare a deficitului bugetar. -2.5 pct 

 

 Ce cuprind conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, 

inclusiv anexele acestora? – 20 puncte 

 

R: Art. 57 din Legea nr. 500/2002 

a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale: prevederi bugetare definitive; încasări 

realizate; - 10 pct 

b) la cheltuieli: credite de angajament iniţiale; credite de angajament definitive; credite 

bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate. - 10 pct 

 

 Ce asigură execuţia de casă a bugetelor ce compun sistemul bugetar care se 

realizează prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de 

Ministerul Finanţelor Publice? – 20 puncte 

 

R: Art. 60 din Legea nr. 500/2002 

a) încasarea veniturilor bugetare;- 5 pct 

b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita 

creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale; - 5 pct 

c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică interna şi externa 

rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor 

privind rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi 

altor costuri aferente; - 5 pct 

d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale. - 5 pct 

 

 De unde se asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor 

publice? – 20 puncte 

 

R: Art. 62 din Legea 500/2002 

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 

speciale, după caz; - 7 pct 

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; - 7 pct 

c) integral, din veniturile proprii. – 6 pct 
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 Ce cuprinde contabilitatea publică? -20 puncte 

 

R: Art. 74, alin. (1) din Legea nr. 500/2002 

a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea 

veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; - 7pct 

b) contabilitatea trezoreriei statului; - 7pct 

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care 

să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau 

deficitului patrimonial; - 6pct 

  

 Care sunt principiile  stabilite de catre Legea nr.500/2002 privind finantele 

publice cu modificările şi completările ulterioare? - enumerati cel puţin 5 

principii ( 20 puncte ) 

 

Principiile stabilite de Legea nr. 500\2002 privind finanţele publice cu modificările şi 

completările ulterioare sunt următoarele: 

a) Principiul universalităţii; - 3 pct 

b) Principiul publicităţii;- 4 pct 

c) Principiul unităţii;- 3 pct 

d) Principiul anualităţii;- 3 pct 

e) Principiul specializării bugetare;- 4 pct 

f) Principiul unităţii monetare;- 3 pct 

 

 Precizaţi care este rolul ordonatorilor de credite. – 20 puncte 

 

R: Art. 21 din Legea 500/2002 

  a) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament şi creditele 

bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din 

subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de 

credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. – 4 pct 

   

b) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele instituţiilor publice din subordine 

sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, 

după caz, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale. – 4 pct 

c) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele de angajament şi bugetare 

aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice 

subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu 

sarcinile acestora, potrivit legii. – 4 pct 

d) Ordonatorii terţiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament 

repartizate şi utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru 

realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele 

aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. – 4 pct 

e) Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor 

repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare – 4 pct 
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 Care sunt obligaţiile ordonatorilor de credite privind angajarea şi utilizarea 

creditelor bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate pentru 

cheltuieli legate de activitatea instituţiilor publice? – 20 puncte 

 

R: Art. 22, alin. (2) din Legea 500\2002 

a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi 

creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 21; - 2.5 puncte 

b) realizarea veniturilor; - 2.5 puncte 

c) angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor 

bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; - 2.5 puncte 

d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc; - 2.5 puncte 

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; - 2.5 

puncte 

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a 

programului de lucrări de investiţii publice; - 2.5 puncte 

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; - 2.5 

puncte 

h) organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale. - 2.5 

puncte 

 

 

 Precizaţi în ce condiţii se pot efectua virări de credite bugetare de la un capitol la 

alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între celelalte subdiviziuni ale 

acesteia. – 20 puncte 

 

R: Art. 47 din Legea 500/2002 

a) Prin legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă creditele bugetare pentru 

cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, precum şi structura funcţională şi economică a 

acestora. – 1 pct 

b) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar. – 1 pct 

c) Alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite 

şi, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte 

articole de cheltuieli. – 1 pct 

d) Alocaţiile pentru cheltuielile de investiţii aprobate pe ordonator principal de credite nu 

pot fi virate şi utilizate pentru alte naturi de cheltuieli. – 1 pct 

e) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întreprindă toate măsurile necesare 

pentru încadrarea în alocaţiile de cheltuieli de personal şi în numărul maxim de posturi 

aprobate prin legile bugetare anuale. – 1 pct 

f) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi 

utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele 

bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol. – 1 pct 

g) În condiţiile prezentei legi, pentru creditele de angajament şi creditele bugetare 

aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanţelor Publice este 

autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite de angajament 
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şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea 

acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate. – 2 pct 

h) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, care 

nu contravin dispoziţiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competenţa 

fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor 

subordonate, şi se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile 

capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal 

de credite, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor. – 1 pct 

i) Pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la 

alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe se pot efectua, în limita de 

20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul 

ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 10% din prevederile programului, 

cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de 

angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. – 1 pct 

j) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând 

cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin 

prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de 

credite bugetare pot influenţa creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor 

principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situaţia în care creditele bugetare 

aprobate cumulat de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise 

din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeaşi perioadă şi decât plăţile 

efectuate în limita acestora. – 2 pct 

k) Sunt interzise virările de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul 

capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului. – 1 pct 

l) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi 

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi 

subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare. – 2 pct 

m) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanţelor Publice, în 

termen de 5 zile de la închiderea lunii, situaţia virărilor de credite bugetare aprobate 

conform alin. (8), potrivit instrucţiunilor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. – 1 pct 

n) Virările de credite bugetare aprobate pentru asigurarea plăţii ratelor de capital, 

dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot 

efectua pe parcursul întregului an bugetar. – 1 pct 

o) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi 

articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, în cursul 

întregului an, pentru asigurarea plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul 

Uniunii Europene. – 1.5 pct 

p) În cursul anului, în funcţie de situaţiile specifice apărute, ordonatorul principal de 

credite poate introduce, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, altele 

decât cele prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de 

credite şi/sau fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. – 1.5 pct 
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 Care sunt fazele cheltuielilor bugetare în procesul execuţiei bugetare? -20 puncte 

 

R: Art. 52, alin. (1) din Legea 500/2002 

a) angajare; - 5pct 

b) lichidare; - 5pct 

c) ordonanţare; - 5pct 

d) plată. - 5pct 

 

 Precizaţi care sunt limitele privind micşorarea veniturilor şi majorarea 

cheltuielilor bugetare. - 20 puncte 

 

R: Art. 15, din Legea 500/2002 

  (1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 

normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea 

cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară, care va respecta 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 69/2010. În această fişă se înscriu efectele financiare 

asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere: 

 

  a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi 

următorii 4 ani; 

  b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în 

cazul acţiunilor anuale şi multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; 

  c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului 

de venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar. - 10 pct 

  (2) În cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputaţilor sau 

Senatului, după caz, fişa financiară prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile de la 

data primirii solicitării. - 4 pct 

  (3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte 

normative/măsuri/politici numai în condiţiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea 

surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, 

aferente exerciţiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul. - 6 pct 

 

 Care sunt categoriile de ordonatori de credit? – 20 puncte 

 

R: art 20 din Legea 500/2002 

a) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi 

ordonatori terţiari. – 4pct 

b) Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi 

conducătorii instituţiilor publice autonome. – 4pct 

c) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea 

ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după 

caz. – 4pct 

d) Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului 

general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului 
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compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor 

preciza competenţele delegate şi condiţiile delegării acestora. – 4pct 

e) În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii 

generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. – 4pct 

 

 Precizaţi care sunt regulile privind cheltuielile bugetare. -20 puncte 

 

R: Art.14 din Legea 500/2002 

a) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de 

autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. - 6pct 

b) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici 

angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva 

cheltuiala. - 7pct 

c) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţa şi plătită dacă nu 

este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare. - 7pct 

 

 Precizaţi care este structura bugetelor. – 20 puncte 

 

R: Art.29 din legea 500/2002 

(1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare. – 3 pct 

(2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, 

capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz. – 4 pct 

(3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată. – 3 pct 

(4) Numărul maxim de posturi finanţat şi fondul aferent salariilor de bază se aprobă 

distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul maxim de 

posturi aprobat prin legea bugetară anuală nu poate fi depăşit. – 4 pct 

(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu 

creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor. – 3 pct 

(6) Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor 

principali de credite şi se aproba o data cu acestea. – 3 pct 

 

 Precizaţi ce informaţii trebuie să cuprindă programele de investiţii publice. – 20 

puncte 

 

R: Art. 39 din Legea 500/2002 

a) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice pe 

surse de finanţare, pe capitole de cheltuieli şi, detaliat, pe clasificaţia economică. – 10 

pct 

b) Ordonatorii principali de credite vor transmite, pentru fiecare obiectiv/proiect de 

investiţii inclus în programul de investiţii, informaţii financiare şi nefinanciare, conform 

formularelor aferente programelor de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor 

principali de credite. – 10 pct 
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 Precizaţi care sunt obligaţiile ordonatorilor principali de credite cu privire la 

creditele neutilizate – 20 puncte 

 

R: Art. 54 din Legea 500/2002 

a) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii 

unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, 

sarcinile au fost desfiinţate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor Publice 

anularea creditelor respective. - 10 pct 

b) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor 

ordonatorilor principali de credite, prevăzute la alin. (1), este 10 decembrie. - 5 pct 

c) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finanţaţi din bugetul 

de stat în condiţiile alin. (1), se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia 

Guvernului prevăzut în bugetul de stat. - 5 pct 

 

 Enunţaţi principiile încheierii execuţiei bugetare. – 20 puncte 

 

R: art.61 din Legea 500/2002 

a) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. – 2 pct 

b) Orice venit neîncasat şi orice cheltuiala angajată, lichidată şi ordonanţată, în cadrul 

prevederilor bugetare, şi neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor 

plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor. – 4 pct 

c) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi 

creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept. – 2 pct 

d) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice 

destinate cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele 

exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul 

următor. – 4 pct 

e) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi 

potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi. – 2 pct 

f) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale echilibrate 

prin subvenţii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele 

rezultate din execuţia acestora se regularizează la sfârşitul exerciţiului bugetar cu 

bugetul de stat, în limita subvenţiilor primite. – 2 pct 

g) Prevederile legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare acţionează numai pentru 

anul bugetar respectiv. – 2 pct 

h) Subvenţiile, transferurile şi alte forme de sprijin financiar din partea statului, 

neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligaţia restituirii prin 

temeiurile legale de acordare şi nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune 

calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă 

între data de 31 decembrie şi data restituirii sumelor la buget. – 2 pct 
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 Cum se asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor 

publice? – 20 puncte 

 

R: Art. 62 din Legea 500/2002 

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura 

astfel: - 15 puncte din care 

  a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 

speciale, după caz; - 5 pct 

  b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; - 5 pct 

  c) integral, din veniturile proprii. - 5 pct 

  (2) Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, vărsa integral veniturile realizate 

la bugetul din care sunt finanţate. - 5 pct 

 

 Precizaţi ce cuprinde contabilitatea publică.- 20 puncte 

 

R: Art.74 din Legea 500/2002 

a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea 

veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; - 7pct 

b) contabilitatea trezoreriei statului; - 7pct 

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care 

să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau 

deficitului patrimonial; - 6 pct 

 

 Descrieţi controlul financiar preventiv şi auditul intern. – 20 puncte 

 

R: Art.23, art. 24, art. 25 din Legea 500/2002 

Controlul financiar preventiv şi auditul intern se exercita asupra tuturor operaţiunilor care 

afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public şi sunt exercitate conform 

reglementărilor legale în domeniu. 

Controlul financiar preventiv propriu – 10 pct 

(1) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de 

ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul 

compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii. 

(2) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de 

control financiar preventiv propriu şi a controlului financiar preventiv delegat, după caz, 

potrivit dispoziţiilor legale. – 10 pct 

Controlul financiar preventiv delegat se exercita de Ministerul Finanţelor Publice, conform 

legislaţiei în domeniu. 
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  Precizaţi pe ce bază Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, elaborează 

proiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor. – 20 puncte 

 

R: Art. 28 din Legea 500/2002 

Proiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, pe baza: 

a) prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se 

elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani; - 3 pct 

b) politicilor fiscale şi bugetare; - 3 pct 

c) prevederilor memorandumurilor de finanţare, ale memorandumurilor de înţelegere sau 

ale altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, 

semnate şi/sau ratificate; - 3 pct 

d) politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor 

de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; - 2pct 

e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; - 2pct 

f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării 

unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi 

indicatori de rezultate şi de eficienta; programele sunt însoţite de estimarea anuala a 

performantelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, 

obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin 

indicatori precişi, a căror alegere este justificată; - 2pct 

g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de 

transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale; - 2pct 

h) posibilităţilor de finanţare a deficitului bugetar. - 2pct 

 

 Precizaţi obligaţiile ordonatorilor de credite cu privire la plăţile restante – 20 

puncte 

 

R: art 28^1 din Legea 500/2002 

Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să 

asigure achitarea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, precum şi a 

plăţilor restante rezultate în cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi 

angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea 

plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia 

anului curent, cu excepţia angajamentelor noi pentru proiecte/ programe finanţate din 

fonduri externe nerambursabile. 

 

 Descrieţi cum se efectuează repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare. – 20 puncte 

 

R: Art.48, din Legea 500/2002 

(1) Veniturile şi cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate 

de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice 

autonome se repartizează pe trimestre, în funcţie de termenele legale de încasare a 



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  44  
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

veniturilor, de termenele şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului 

bugetar şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. - 10 pct 

(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetele prevăzute 

la alin. (1) se aproba de către: 

  a) Ministerul Finanţelor Publice: pe capitole de cheltuieli şi în cadrul acestora, pe 

titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole şi subcapitole la 

venituri şi pe capitole şi în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul 

asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor 

principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 

pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor 

principali de credite ai bugetele locale, transmise de direcţiile generale ale finanţelor 

publice ale Ministerului Finanţelor Publice; - 4 pct 

  b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei 

bugetare, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite 

bugetare sau ale ordonatorilor terţiari de credite, după caz; - 3 pct 

  c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele 

ordonatorilor terţiari de credite bugetare. - 3 pct 

 

 Cum se efectuează deschiderea de credite bugetare? – 20 puncte 

 

R: Art. 49 din Legea 500/2002 

  (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat şi bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de 

credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare şi/sau 

alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. – 4 pct 

  (1^1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, bugetul Trezoreriei Statului, precum şi bugetul instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii vor fi utilizate în condiţiile prezentului 

articol, potrivit procedurilor şi calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanţelor 

publice. 

   (2) Aprobarea deschiderii de credite se face în limita creditelor bugetare şi potrivit 

destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni 

ale clasificaţiei bugetare, după caz, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la 

dispoziţie anterior, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea 

cheltuielilor respective, precum şi în funcţie de gradul de încasare a veniturilor bugetare 

şi de posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar. – 4 pct 

  (3) Deschiderile de credite pentru transferurile către bugetele locale, în cadrul 

limitelor prevăzute în bugetul de stat, se efectuează de Ministerul Finanţelor Publice prin 

direcţiile generale ale finanţelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai 

bugetelor locale şi în funcţie de necesităţile execuţiei bugetare, cu respectarea 

destinaţiei. – 4 pct 

  (4) În vederea menţinerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, până la 

finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli, în funcţie de 

estimarea încasării veniturilor bugetare, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite 
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deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile 

publice subordonate. – 4 pct 

  (5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare 

deschise şi neutilizate din conturile proprii sau ale instituţiilor subordonate numai în 

cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, anterior datei de 25 

a fiecărei luni. – 4 pct 

 

 Care sunt fondurile speciale şi cum se elaborează, abrobă şi execută bugetele 

acestora? – 20 puncte 

 

R: Art. 78, din Legea 500/2002 

  (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie şi se 

administrează în afară bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: 

bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor de şomaj. 

Aceste bugete se aprobă ca anexa la legea bugetului de stat şi, respectiv, la legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat. – 7 pct 

  (2) Proiectele acestor bugete se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice pe 

baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor 

respective. – 7 pct 

  (3) Elaborarea, aprobarea şi execuţia acestor bugete se efectuează potrivit legilor de 

constituire a acestora şi prevederilor prezentei legi. – 6 pct 

 

    Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) 

 

 Ce este contractul individual de muncă? – 20 puncte 

 

R: Art. 10 din Legea 53/2003  

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 

denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, 

persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu 

 

 Pe ce perioada se poate încheia un contract individual de muncă, în sensul Legii 

nr. 53/2003? – 20 puncte 

R: Art. 12 din Legea 53/2003 

  (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. -10 pct 

  (2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată 

determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege. -10 pct 

 

 Ce persoane pot încheia un contract individual de muncă, în sensul Legii nr. 

53/2002? – 20 puncte 

 

R: Art. 13 din Legea 53/2003 

  (1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. - 4 

pct 
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  (2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la 

împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru 

activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi 

sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. - 4 pct 

  (3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. - 4 pct 

  (4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este 

interzisă. - 4 pct 

  (5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se 

poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului. - 4 pct 

 

 Ce drepturi are în principal salariatul, în sensul Legii nr. 53/2003? – 20 puncte 

 

R: Art. 39 din Legea 53/2003 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; - 1.5 pct 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; - 1.5 pct 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; - 1.5 pct 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; - 1.5 pct 

e) dreptul la demnitate în muncă; - 1.5 pct 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; - 1.5 pct 

g) dreptul la acces la formarea profesională; - 1.5 pct 

h) dreptul la informare şi consultare; - 1.5 pct 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului 

de muncă; - 1.5 pct 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; - 1.5 pct 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; - 1.5 pct 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; - 1.5 pct  

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; - 1.5 pct 

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. - 1.5 

pct 

 

 Care sunt în principal obligaţiile salariatului în sensul Legii nr. 53/2003? – 20 

puncte 

 

R: Art. 39 din Legea 53/2003 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi 

revin conform fişei postului; - 3 pct 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; - 2.5 pct 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 

colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; - 3 pct 

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; - 3 pct 

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; - 3 pct 

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; - 2.5 pct 

g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. - 3 

pct 
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 Ce drepturi are în principal angajatorul, în sensul Legii nr. 53/2003? – 20 puncte 

 

R: Art 40, alin 1, din Legea 53/2003 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; - 3 pct 

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; - 3 pct 

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; - 3.5 

pct 

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; - 3.5 pct 

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; - 3.5 pct 

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora. - 3.5 pct 

 

 Ce obligaţii are în principal angajatorul, în sensul Legii nr. 53/2003? – 20 puncte 

 

R: Art 40, alin 2, din Legea 53/2003 

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; - 2 pct 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; - 2 pct 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de 

muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă; - 2 pct 

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze 

activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul 

colectiv de muncă aplicabil; - 2.5 pct 

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa 

deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; - 2.5 pct 

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi 

să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; - 2.5 pct 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege; - 2 pct 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului; - 2.5 pct 

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. - 2 pct 

 

 Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părtilor? 

Detaliaţi.- 20 puncte 

 

R: Art. 41, alin. 3 din Legea 53/2003 

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 

elemente: 

  a) durata contractului; - 3,5 pct 

  b) locul muncii; - 3 pct 
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  c) felul muncii; - 3 pct 

  d) condiţiile de muncă; - 3,5 pct 

  e) salariul; - 3,5 pct 

  f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. - 3,5 pct 

 

 Pentru ce perioada poate fi dispusa delegarea pentru o persoana anagajata cu un 

contract individual de munca, in sensul Legii nr. 53/2003? – 20 puncte 

 

R: (ART. 44 alin.1 si 2) 

  (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice 

în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile 

calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării 

nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. -10 pct 

  (2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum 

şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv 

de muncă aplicabil. -10 pct 

 

 Detasarea dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia 

angajatorului. Ce ne puteti sune despre aceasta? -20 puncte 

R: Art. 45 si 46 din Legea 53/2003 

a) Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, 

din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în 

interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, 

dar numai cu consimţământul scris al salariatului. (4 pct) 

b) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. (4 pct) 

c) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce 

impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul 

ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (4 pct) 

d) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional 

şi pentru motive personale temeinice.(4 pct) 

e) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la 

o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de 

muncă aplicabil.(4 pct) 

 

 Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, in sensul Legii nr. 

53/2003? – 20 puncte 

 

R: Art. 48 din Legea 53/2003 

Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul 

salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau 

ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul 

cod. (20 pct) 
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 In ce conditii poate avea loc suspendarea contractului individual de muncă, in 

sensul Legii nr. 53/2003? – 20 puncte 

 
R: Art. 49 din Legea 53/2003 
  a) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 

părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 

  b) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării 

muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

  c) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor 

decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin 

regulamente interne. 

  d) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte 

imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care 

rezultă din calitatea sa de salariat. 

  e) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o 

cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de 

drept prevalează. 

  f) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele 

care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului 

individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă 

încetează de drept. 

 
 In ce situatii se suspenda contractul individual de muncă, in sensul Legii nr. 

53/2003? – 20 puncte 

 

R: Art. 50 din Legea 53/2003 

Contractul individual de muncă se suspendă de drept in urmatoarele situatii: 

a) concediu de maternitate; ( 2 pct) 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; ( 2,5 pct) 

c) carantină; ( 2 pct) 

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori 

judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; ( 2,5 pct) 

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; ( 2 pct) 

f) forţă majoră; ( 2 pct) 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură 

penală; (2,5 pct) 

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori 

atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-

a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, 

contractul individual de muncă încetează de drept; ( 2,5 pct) 

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. ( 2 pct) 
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 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, in 

sensul Legii nr. 53/2003? Detaliati. – 20 puncte 

 

R: Art. 51, alin (1), (2) din Legea 53/2003 

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 

următoarele situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; ( 3,5 pct) 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

( 3,5 pct) 

c) concediu paternal; (2 pct) 

d) concediu pentru formare profesională; (2 pct) 

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; ( 3,5 pct) 

f) participarea la grevă. (2 pct) 

2)Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale 

salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul 

individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern. ( 3,5 pct) 

 
 In ce situatii poate fi suspendat contractul individual de munca, din initiativa 

angajatorului de muncă, in sensul Legii nr. 53/2003? – 20 puncte 

 

R: Art. 52 alin (1) din Legea 53/2003 

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în 

următoarele situaţii: 

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; (4 pct) 

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau 

acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, 

până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; (4 pct) 

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; (4 pct) 

d) pe durata detaşării; (4 pct) 

e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. (4 pct) 

 
 Cum poate avea loc incetarea contractului individual de muncă? – 20 puncte 

 

R: Art. 55 din Legea 53/2003 

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 

a) de drept; (4 pct) 

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;(8 pct) 

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ 

prevăzute de lege. (8 pct) 
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 Cand încetează de drept contractul individual de muncă?- 20 puncte 

 

R: Art. 56 din Legea 53/2002 

Contractul individual de muncă existent încetează de drept: 

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 

dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat 

existenţa conform legii; ( 2 pct) 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a 

punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; ( 2 pct) 

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de 

invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale,pensiei anticipate, pensiei pentru 

limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei 

medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II; ( 2 pct) 

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data 

la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească 

definitivă; ( 2 pct) 

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei 

persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; ( 2 pct) 

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; ( 2 pct) 

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 

autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; ( 2 pct) 

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de 

siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; ( 2 pct) 

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată 

determinată; ( 2p) 

j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu 

vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani. ( 2 pct) 

 

 Cand nu poate fi dispusa concedierea salariaţilor, in sensul Legii nr. 53/2003? – 20 

puncte 

 

R: Art. 60 din Legea nr. 53/2003 

Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform 

legii;(2,5 pct) 

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; (2,5 pct) 

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; (2,5 pct) 

d) pe durata concediului de maternitate; (2,5 pct) 

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; (2,5 pct) 
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f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 

18 ani; (2,5 pct) 

g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia 

situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru 

abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat; (2,5 pct) 

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. (2,5 pct) 

 
 In ce termene pot fi formulate cererile în vederea soluţionării unui conflict de 

muncă? – 20 puncte 

 

R: Art. 268 din Legea nr. 53/2002 

a) In termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia 

unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, 

suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;(4 pct) 

b) In termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de 

sancţionare disciplinară; (4 pct) 

c) In termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul 

conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a 

unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor 

faţă de angajator; (4 pct) 

d) Pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii 

unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; (4 pct) 

e) In termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării 

contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. (4 pct) 

 

 Cine pot fi părţi în conflictele de muncă? – 20 puncte 

 

R: Art. 267 din Legea 53/2003 

Pot fi părţi în conflictele de muncă: 

a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în 

temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; (5 pct) 

b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, 

utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în 

condiţiile prezentului cod; (5 pct) 

c) sindicatele şi patronatele; (5 pct) 

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau 

al Codului de procedură civilă. (5 pct) 
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Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor 
 
 Ce beneficii sunt acordate angajatorilor care încadreazã în munca elevi şi 

studenţi pe perioada vacantelor? – 20 puncte 

 

R: Art 1 din Legea nr. 72/2007 

Angajatorul care încadreazã în munca elevi şi studenţi pe perioada vacantelor beneficiazã 

pentru fiecare elev şi student de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea 

indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de 

muncă în vigoare, prevăzut în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

20 pct 

 
 Din ce buget se acorda stimulentul financiar elevilor si studentilor, pe perioada 

vacantelor si la cererea cui? -20 puncte 

 

R: Art. 2 din Legea nr. 72/2007 

Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurãrilor pentru 

şomaj. 20 pct 

 
 Care este perioada maxima de acordare a stimulentului financiar prevãzut la art. 

1? – 20 puncte 

  

R: Art.3 din Legea nr. 72/2007 

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar prevãzut la art. 1 este de 60 de 

zile lucrãtoare într-un an calendaristic. 20 pct 

 

Cine suporta diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul 

realizat? 

R: Art. 4 din Legea nr. 72/2007 

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul realizat se 

suporta de cãtre angajator din fonduri proprii. 20 pct 
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Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 
 

 
 Ce reprezinta ucenicia la locul de munca? - 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 1 

a) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui 

contract de ucenicie.15 pct 

b) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte 

integrantă a contractului de ucenicie.5 pct 

 

 Care sunt obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă? – 20 

puncte 

 

Raspuns: ART. 2 

Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt: 

a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o 

calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui 

loc de muncă şi continuarea învăţării; 4 pct 

b) să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie 

de cerinţele proprii; 4 pct 

c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în 

concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; 3 pct 

d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 

ani, pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;  3 pct 

e) să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea 

socială şi împlinirea personală; 3 pct 

f) să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel 

local. 3 pct 

 
 Cui se adreseaza ucenicia la locul de muncă? -20 puncte 

 

Raspuns: ART. 3 

Ucenicia la locul de muncă se adresează: 

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe 

învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei 

ocupaţii direct la locul de muncă; 10 pct 

b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit 

domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. 10 pct 
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 Ce semnificatii au urmatorii termeni si expresii, in sensul Legii nr. 279/2005: 

angajator, ucenic, furnizori de formare profesională, coordonatorul de ucenicie, 

contract de prestări de servicii de formare profesională? – 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 4 

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de 

muncă pe bază de contract individual de muncă; 4 pct 

b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un 

contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări; 4 pct 

c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în 

continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, 

autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă; 4 pct 

d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul 

persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a 

colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea 

şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului 

ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul; 4 pct 

e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între 

angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă 

este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a 

ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.  

4 pct 

 
 Care este obligatia angajatorului care indruma ucenicul la locul de munca? – 20 

puncte 

Raspuns: ART. 5 

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul 

în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se 

organizează ucenicia la locul de muncă. 20 pct 

 

 Ce este contractul de ucenicie? Dati detalii privind incheierea, executarea, 

modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie? – 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 6, alin.(1)-(4) 

a) Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat 

pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să 

se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane 

juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate 

condiţiile necesare formării profesionale.5 pct 

b) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie 

se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la ucenicie şi la 

contractul individual de muncă.- 5 pct 
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c) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se 

înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, 

respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în 

formă scrisă, revine angajatorului.- 5 pct 

d) Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.- 

5 pct 

 
 Precizati care sunt clauzele contractul de ucenicie.- 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 6, alin.(5) 

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de 

ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la: 

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; -3 pct 

b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională 

prin ucenicie la locul de muncă; -3 pct 

c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; -3 pct 

d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională -3 pct 

e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; -2 pct 

f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului; 2 pct 

g) obligaţiile ucenicului;  -2 pct 

h) alte clauze, potrivit legii. -2 pct 

 
 Precizati care sunt obligaţiile suplimentare ale angajatorului privind contractul de 

ucenicie. -20 puncte 

 

Raspuns: ART. 6, alin.(6) 

Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt: 

a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă 

încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat; 5 pct 

b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se 

formează profesional;5 pct 

c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare 

programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a 

adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională 

a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5 pct 

d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest 

program nu este finanţat din alte surse. 5 pct 

 
 
 Precizati care sunt obligaţiile ucenicului privind contractul de ucenicie. - 20 

puncte 

 

Raspuns: ART. 6, alin.(7) 

Obligaţiile ucenicului sunt: 

a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;-6 pct 
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b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare 

profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; -6 pct 

c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire 

teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională. -7 pct 

 
 Care sunt categoriile de persoane fizice si conditiile cumulative pe care trebuie sa 

le indeplineasca o astfel de persoana pentru a incheia un contract de ucenicie? - 

20 puncte 

 

Raspuns: ART. 7, alin.(1)-(2) 

(1)Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin 

înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în 

condiţiile legii; - 3 pct 

b) a împlinit vârsta de 16 ani; -3 pct 

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; 

  

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de 

muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. -3 pct 

(2) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii: 

a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, 

conform reglementărilor legale în vigoare;  -4 pct 

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului 

privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. -4 pct 

 
 Care sunt categoriile de persoane fizice autorizate pentru a incheia un contract 

de ucenicie? – 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 8 

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 

ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi: 

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an 

activitatea pentru care a fost autorizată; -5 pct 

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează 

de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. -5 pct 

(2) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii 

familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de 

ucenicie.- 5 pct 
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(3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt 

aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile 

cooperatiste, reglementate prin legi speciale. - 5 pct 

 
 Cum se stabileste durata contractului de ucenicie? – 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 9 

(1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru 

care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: - 8 pct 

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.  

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile 

lucrătoare. - 3 pct 

(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi 

pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, cu 

legile speciale care reglementează acea ocupaţie. - 3 pct 

(4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de 

muncă. - 3 pct 

(5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu 

salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 

de 40 de ore în medie pe săptămână. - 3 pct 

 

 Care pot fi optiunile partilor la incetarea contractului de ucenicie? – 20 

puncte 

 
R: ART. 10, alin.(2) 

La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia: 

a) activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală 

cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în 

condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă 

angajatorul a finanţat programul de ucenicie; 10 pct 

b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de 

angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit. a). 10 pct 

 
 Care sunt drepturile si obligatiile ocupatiei de ucenic? – 20 puncte 

 

Raspuns: ART. 11 

(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de 

legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează 

acea ocupaţie. - 10 pct 
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(2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în 

care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului. - 10 pct 

 
 Cum se organizeaza si unde se poate desfasura ucenicia? – 20 puncte 

 

R: ART. 13 si 14 

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, 

stabilite prin legislaţia în vigoare. 5 pct 

(2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în 

vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care 

există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. 5 pct 

(3) Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea 

tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de 

pregătire profesională.  

Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor 

atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform 

contractului de ucenicie. 10 pct 

 
 
 Relatati detaliat aplicarea si realizarea finantarii formarii profesionale prin 

ucenicie. -20 puncte 

 

Raspuns: ART. 16 

(1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din: 

  a) resurse proprii ale angajatorilor; -1 pct 

  b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; -1 pct 

  c) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în 

bugetul asigurărilor pentru şomaj; -1 pct 

  e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc. -1 pct 

(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, 

beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o 

sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita 

fondurilor alocate cu această destinaţie. -4 pct 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică: -4 pct 

  a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie; 

  b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. 

(4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul 

efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al 

ucenicului. – 4 pct 

(5) Modalitatea concretă de realizare a finanţării se detaliază prin normele metodologice 

de aplicare a prezentei legi.- 4 pct 
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Hotararea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei 

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 
 
 
 Care sunt atributiile principale ale Presedintelui Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Fortei de Munca?- 20 puncte 

 

R: Art. 14 din HG nr. 1610/2006 

a) supune spre avizare consiliului de administraţie datele necesare pentru fundamentarea 

şi elaborarea bugetului asigurărilor pentru şomaj; - 5 pct 

b) repartizează creditele bugetare pentru bugetul aparatului central şi pentru bugetele 

unităţilor din subordine, conform aprobării consiliului de administraţie; -5 pct 

c) coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management 

al calităţii; - 5 pct 

d) aprobă regulamentul intern al Agenţiei Naţionale. -5 pct 

 

 Care sunt atributiile principale ale Secretarului General al Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Fortei de Munca?- 20 puncte 

 

R: ART. 16 din HG nr. 1610/2006 

a) avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale şi 

regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor prevăzute la art. 5; - 7 pct 

b) avizează structurile organizatorice ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza 

structurii organizatorice-cadru, şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale 

unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare; - 7 pct 

c) avizează regulamentul intern al Agenţiei Naţionale. – 6 pct 

 
 Care sunt principalele activitati ale Agenţiilor teritoriale?- 20 puncte 

R: ART. 18 din HG nr. 1610/2006 

a) informarea şi consilierea profesională; - 1 pct 

b) medierea muncii; - 1 pct 

c) formarea profesională; - 1 pct 

d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri; - 1 pct 

e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a 

stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de 

lucru, conform prevederilor legale în vigoare; - 1 pct 

f) stimularea mobilităţii forţei de muncă; - 1 pct 

g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor; - 1 pct 

h) stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de 

ucenicie la locul de muncă; - 1 pct 
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i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă; - 2 pct 

j) efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor 

de şomaj, potrivit legii; - 2 pct 

k) efectuarea plăţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru 

plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. - 2 pct 

l) îndeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizând serviciile universale prevăzute de 

legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă 

în cadrul Uniunii Europene şi realizează acţiunile prevăzute în planul anual de activitate 

pentru reţeaua naţională a serviciilor de ocupare a forţei de muncă; - 2 pct 

m) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a 

obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; - 2 pct 

n) verifică îndeplinirea de către furnizorii de servicii specializate pentru stimularea 

ocupării forţei de muncă a condiţiilor prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor 

de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constată 

contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de criteriile invocate. - 2 pct 

 
 Ce servicii furnizeaza, in principal, centrele regionale?- 20 puncte 

 

R: Art 28 din HG 1610/2006 

a) formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, potrivit legii, 

precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesionalã, 

realizatã la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entitãţi 

interesate în domeniul formãrii profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicãrii 

nivelului competitivitãţii profesionale pe piaţa muncii;- 5 pct 

b) informarea şi consilierea profesionalã; - 5 pct 

c) evaluarea şi monitorizarea formãrii profesionale; - 5 pct 

d) certificarea formãrii profesionale a persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (1). - 5 pct 

 
 Din ce surse se asigura finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea 

centrelor regionale ?- 20 puncte 

 

R: Art. 38 din HG 1610/2006 

a) venituri proprii;- 10 pct 

b) subvenţii acordate de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în condiţiile legii.- 10 pct 

 
 
 Cu cine stabilesc relaţii de parteneriat centrele regionale in scopul constituirii, 

dezvoltãrii, alocãrii şi utilizãrii eficiente şi durabile a resurselor materiale şi 

financiare destinate formãrii profesionale a adulţilor?- 20 puncte 

 

R: ART. 41 alin. (1) din HG nr. 1610/2006 

a) agenţii teritoriale;- 4 pct 

b) angajatori; - 4 pct 
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c) organizaţii patronale, sindicale sau profesionale; - 4 pct 

d) instituţii de învãţãmânt; - 4 pct 

e) alte structuri organizaţionale, la nivel regional, judeţean şi al comunitãţilor locale. - 4 

pct 

 

 
 Care sunt obiectivele principale ale Centrului Naţional de Formare Profesionalã a 

Personalului Propriu ?- 20 puncte 

 

R: ART. 44 din HG nr. 1610/2006 

a) formarea şi dezvoltarea abilitãţilor, aptitudinilor, cunoştinţelor şi competenţelor 

personalului Agenţiei Naţionale şi al unitãţilor din subordine, prin cursuri de specialitate;- 

6 pct 

b) dezvoltarea capacitãţilor manageriale ale personalului Agenţiei Naţionale şi al 

unitãţilor din subordine, prin programe de formare şi perfecţionare, organizate în 

parteneriat cu instituţii de învãţãmânt superior, institute de cercetare, precum şi cu alte 

instituţii de profil; - 7 pct 

c) specializarea personalului Agenţiei Naţionale şi al unitãţilor din subordine în domeniile 

specifice ocupãrii şi formãrii forţei de muncã, prin cursuri organizate în parteneriat cu 

instituţii de ocupare din alte ţãri. - 7 pct 

 
 
 

Hotararea Guvernului nr. 522/ 2003 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor 
 

 
 Care sunt atribuţiile  Autorităţii Naţionale pentru Calificări în raport cu furnizorii 

de formare profesională? – 20 puncte 

R: Art. 13 

Autoritatea Naţională pentru Calificări, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanţă, 

coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, astfel încât 

aceasta să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţară, scop în care 

face demersurile necesare pentru înfiinţarea, în subordinea sa, a comisiilor de autorizare 

prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanţă; 

a) face demersurile necesare pentru înfiinţarea, în subordinea sa, a comisiilor de 

autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanţă; -3 pct 

  b) emite deciziile de înfiinţare a comisiilor de autorizare;- 3pct 

  c) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38 din ordonanţă; -3 pct 

  d) centralizează datele cu privire la resursele materiale şi financiare de care dispun 

comisiile de autorizare, precum şi informaţiile privind activitatea acestora; -4 pct 

  e) elaborează şi transmite instrucţiuni comisiilor de autorizare şi secretariatelor 

tehnice; -3 pct 
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  f) desfăşoară activităţi pentru soluţionarea problemelor identificate de comisiile de 

autorizare şi secretariatele tehnice. -4 pct 

 

 Care sunt criteriile de nominalizare a membrilor titulari şi supleanţilor din 

comisiile de autorizare? – 20 puncte  

 

Nominalizarea membrilor titulari şi a supleanţilor în comisiile de autorizare se realizează 

pe baza următoarelor criterii: 

a) studii superioare; -7 pct 

b) experienţă relevantă în domeniul educaţiei şi/sau formării profesionale a adulţilor; - 7 

pct 

c) vechime în muncă de minimum 5 ani. -6 pct 

 

 Cine stabileşte nivelul tarifelor pentru prestaţia membrilor comisiei de autorizare 
şi a evaluatorilor? – 20 puncte 

 
R: (art.22) 
Nivelul tarifelor pentru prestaţia membrilor comisiei de autorizare şi a evaluatorilor de 
furnizori şi programe de formare desemnaţi de comisia de autorizare este stabilit la 
începutul fiecărui an calendaristic de către Autoritatea Naţională pentru Calificări cu 
avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. -20 pct 
 

 Prin deciziile comisiei de autorizare pot fi stabiliti: – 20 puncte 

 
R: (art.26), alin 1 
a) evaluatorii de furnizori şi programe de formare care pot desfăşura activităţi de 

evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării; -10 pct 

b) specialiştii care pot desfăşura activităţi de examinare a participanţilor la programele 

de formare profesională. -10 pct 

 

 Care sunt procedurile ce trebuiesc îndeplinite de comisia de autorizare in 

vederea îndeplinirii atribuţiilor? - 20 puncte 

 

R: (art. 26) , alin 3 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor, comisiile de autorizare: 

a) emit decizii; 

b) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări deciziile menţionate la alin. (1), precum 

şi registrul prevăzut la alin. (2); 

c) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări informaţii privind activitatea de 

autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare profesională; 

d) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări, lunar, registrele gestionate la nivel 

judeţean, prevăzute la art. 32 şi art. 25 alin. (2) lit. e) din ordonanţă; 

e) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări, trimestrial, datele centralizate la nivel 

judeţean, prevăzute la art. 2^1 alin. (3); 
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f) desfăşoară şi alte activităţi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor 

tehnice ale acestora. 

 

 Care sunt activităţile realizate de membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor 

de autorizare judeţene ? – 20 puncte 

 
R: ART. 27, alin 2 

a) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de autorizare, furnizorii de 

formare profesională autorizaţi şi despre organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

absolvire la finalizarea programelor de formare profesională; - 2 pct 

b) întocmesc documentele necesare desfăşurării şedinţelor comisiei de autorizare; - 2 pct 

c) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare; - 2 pct 

d) întocmesc şi actualizează lunar Registrul judeţean al absolvenţilor programelor 

autorizate de formare profesională a adulţilor; - 2 pct 

e) asigură comunicarea dintre Autoritatea Naţională pentru Calificări, comisiile de 

autorizare, furnizorii de formare profesională, evaluatorii de furnizori şi programe 

implicaţi în activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea 

autorizării şi specialiştii implicaţi în activităţile de examinare a participanţilor la 

programele de formare profesională; - 2 pct 

f) întocmesc şi actualizează lunar, la nivel judeţean, registrele menţionate la art. 32 din 

ordonanţă şi le publică pe site-ul direcţiei judeţene de muncă şi securitate socială, 

respectiv a municipiului Bucureşti; - 2 pct 

g) întocmesc şi actualizează lunar, la nivel judeţean, registrul menţionat la art. 26 alin. 

(2); - 2 pct 

h) centralizează trimestrial datele transmise de toţi furnizorii de formare profesională 

neautorizaţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, conform art. 60 din 

ordonanţă; - 2 pct 

i) centralizează trimestrial datele transmise de angajatori conform tabelului prevăzut la 

anexa nr. 7; - 1 pct 

j) administrează bazele de date; - 1 pct 

k) îndeplinesc şi alte activităţi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor 

tehnice ale acestora.- 2 pct 
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Ordonanta Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, 
aprobata prin LEGEA nr.375/2002, cu modificarile si copletarile ulterioare 

 
 
 Care sunt obiectivele principale ale formarii profesionale ale adultilor conform 

Ordonantei Guvernului nr.129/2000 aprobata prin Legea nr.375/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare? – 20 puncte 

 

R: ART. 4 

Formarea profesionalã a adulţilor are ca principale obiective: 

a) facilitarea integrãrii sociale a indivizilor în concordanta cu aspiraţiile lor profesionale şi 

cu necesitãţile pieţei muncii; 4 pct 

b) pregãtirea resurselor umane capabile sa contribuie la creşterea competitivitatii forţei 

de munca;4 pct. 

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregãtirii profesionale în ocupaţia de baza, 

precum şi în ocupaţii înrudite; 4 pct. 

d) schimbarea calificãrii, determinata de restructurarea economicã, de mobilitatea 

socialã sau de modificãri ale capacitãţii de munca; 4 pct. 

e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 4 pct. 

f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 
 Pe ce cai se dobandesc competentele profesionale privind formarea profesionala 

a adultilor conform Ordonantei Guvernului nr.129/2000 aprobata prin Legea 

nr.375/2002, cu modificarile si completarile ulterioare? – 20 puncte 

 

R: (ART. 8 alin.2) 

Competentele profesionale se dobândesc pe cale formala, non-formala sau informala 

care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel: 

a) prin calea formala se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de 

formare profesionalã; 7 pct. 

b) prin calea non-formala se înţelege practicarea unor activitãţi specifice direct la locul 

de munca sau autoinstruirea; 7 pct 

c) prin calea informala se înţelege modalitãţile de formare profesionalã 

neinstitutionalizate, nestructurate şi neintentionate - contact nesistematic cu diferite 

surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional. 6 pct 

 
 In ce scop se organizeaza formarea profesionala a adultilor? – 20 puncte 

 

R: (ART. 8 alin. 3) 

Formarea profesionalã a adulţilor se organizeazã pentru iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare, recalificare, definite astfel: 
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a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei 

calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională; - 4 pct 

b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la 

dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să 

desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii; - 4 pct 

c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care 

conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor 

profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea 

competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie 

ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe 

fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi. – 4 pct 

 
 Care sunt formele de realizare a formarii profesionale ale adultilor? – 20 puncte 

 

Raspuns: (ART. 10, alin 3) 

Formele de realizare a formãrii profesionale a adulţilor sunt: 

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionalã; 5 pct 

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unitãţilor proprii; 5 pct 

c) stagii de practica şi specializare în unitãţi din ţara sau din strãinãtate; 5 pct 

d) alte forme de pregãtire profesionalã prevãzute de lege. 5 pct 

 

 Cum se realizeaza formarea profesionala a adultilor? – 20 puncte 

 

Raspuns: (ART. 13) 

Formarea profesionalã a adulţilor se realizeazã prin programe de formare profesionalã ce 

cuprind totalitatea activitãţilor de pregãtire teoreticã şi/sau practica în vederea realizãrii 

obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu. 20 pct 

 

 
 Cine organizeaza programele de formare profesionala? -20 puncte 

 

Raspuns: (ART. 14) 

(1) Programele de formare profesionalã se organizeazã de furnizorii de formare 

profesionalã pentru ocupaţii, meserii, specializãri şi profesii, denumite în continuare 

ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România - C.O.R.  10 pct. 

(2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare 

profesională şi pentru: 10 pct. 

a) competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii; 

b) competenţe cheie 

c) competenţe transversale.  
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 Ce elemente cuprind in principal programele de formare profesionala? – 20 

puncte 

 

Raspuns: (ART.14) 

(1) Programele de formare profesionalã cuprind, în principal, urmãtoarele elemente: 

a) obiectivele programului de formare profesionalã exprimate în competentele 

profesionale ce urmeazã sa fie dobândite de fiecare persoana care urmeazã programul; 1 

pct. 

b) durata de pregãtire pentru realizarea obiectivelor propuse; 1 pct. 

c) numãrul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregãtire; 1 pct 

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoreticã şi practica, denumite în 

continuare formatori; 1 pct. 

e) programa de pregãtire; 1 pct. 

f) mijloacele şi metodele prin care se asigura transmiterea şi asimilarea  cunoştinţelor şi 

formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective; 1 pct. 

g) dotãrile, echipamentele şi materialele necesare formãrii; 1 pct 

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare 

profesionalã. 1 pct 

(2) Programa de pregãtire poate fi structuratã pe module cuantificate în credite 

transferabile. 4 pct 

(3) Furnizorii de formare profesionalã care organizeazã programe şi pentru persoane cu 

nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzãtor în vederea asigurãrii accesului 

egal şi nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesionalã. 4 pct 

(4) Furnizorii de formare profesională care organizează programe în limbile minorităţilor 

naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională vor întocmi programul de formare 

atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale sau în limba de circulaţie 

internaţională pentru care se solicită autorizarea. 4 pct 

 
 Cati membrii constituie o comisie de autorizare, si care sunt acestia? – 20 puncte 

 

Raspuns: (ART 23, alin1) 

(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează: -10 pct. 

(a) directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, care are calitate de preşedinte; -2 pct 

b) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; 

-2 pct 

c) un reprezentant al agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti; -2 pct 

d) un reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, propus prin 

consens; -2 pct 

e) un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean, propus prin 

consens. -2 pct 

 
 



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  68  
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

 Care sunt atributiile comisiilor de autorizare privind domeniul formarii 

profesionale a adultilor? - 20 puncte 

 

R: (ART 25, alin.1) 

Comisiile de autorizare au urmãtoarele atribuţii: 

a) autorizeaza furnizorii de formare profesionalã; -5 pct 

b) oferã consultanţa şi informaţii furnizorilor de formare profesionalã; -5 pct 

c) monitorizeazã activitatea furnizorilor de formare profesionalã şi organizarea 

examenelor de absolvire şi, dupã caz, retrag autorizaţia acestora; -5 pct 

d) coordoneazã organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, 

calificare, recalificare, perfecţionare profesionalã şi alte forme specifice. -5 pct 

 

 
 
 Care sunt atributiile secretariatelor tehnice privind domeniul formarii 

profesionale a adultilor? – 20 puncte 

 

R: (ART 25, alin.2) 

Secretariatele tehnice au urmãtoarele atribuţii: 

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifica conţinutul şi organizeazã evidenta 

acestora; 7 pct. 

b) înainteazã preşedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare 

profesionalã; 7 pct. 

c) înregistreazã tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesionalã, 

care au încheiat contracte cu furnizorii. 6 pct. 

d) primesc şi înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizaţi şi 

transfrontalieri; 

e) întocmesc şi actualizează  Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate 

de formare profesională a adulţilor. 

 
 Cum se face evaluarea formarii profesionale a adultilor? – 20 puncte 

 

R: (ART. 41 si ART. 42) 

Participanţii la programele de formare profesionalã susţin examene de absolvire la 

terminarea stagiilor de pregãtire teoreticã sau practica. - 8 pct 

(1) Examenul de absolvire reprezintã un set de probe teoretice şi/sau practice prin care 

se constata dobândirea competentelor specifice programului de formare profesionalã, cu 

respectarea criteriilor de asigurare a calităţii. - 4 pct 

(2) Examenul de absolvire se susţine în fata unei comisii de examinare constituite din :. - 

4 pct 

a) 2 specialişti din afara furnizorului de formare profesională; 

b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională. 

(3) La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare 

profesională. - 4 pct  
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 Cum se face certificarea formarii profesionale a adultilor? – 20 puncte 

 

Raspuns: (ART. 44) 

(1) În funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formãrii profesionale, 

furnizorul de formare profesionalã autorizat poate elibera urmãtoarele tipuri de 

certificate: 

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru ucenicie la locul de munca, 

certificat de calificare profesionalã; -2 pct 

b) pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare 

sau de specializare, certificat de absolvire. -2 pct 

(2) În cazul programelor de formare profesionalã structurate pe module, la terminarea 

fiecãrui modul, dupã susţinerea testului de evaluare, se elibereazã certificat de absolvire 

cu menţionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite 

transferabile. -4 pct 

(3) Certificatele de calificare profesionalã şi de absolvire sunt tipãrite de Ministerul 

Muncii , Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, poarta antetul Ministerului 

Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi au regimul actelor de studii. -4 pct 

(4) Formularele certificatelor de calificare profesionalã şi, respectiv, de absolvire se pun 

la dispoziţie furnizorilor de formare profesionalã, contra cost, de cãtre Ministerul Muncii , 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie 

socială  judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti. -4 pct 

(5) Certificatele de calificare profesionalã sau de absolvire se elibereazã însoţite de o 

anexă în care se precizeazã competentele profesionale dobândite.- 4 pct 

 
 Ce elemente au in vedere criteriile de evaluare a furnizorilor de formare 

profesionala? – 20 puncte 

 

R: (ART.28, alin.1) 

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionalã au în vedere urmãtoarele 

elemente: 

a) programul de formare profesionalã; 7 pct 

b) implementarea criteriilor de asigurare a calităţii; 7 pct 

c) experienţa furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare 

obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, 

dacă este cazul. 6 pct 

d) resursele umane, material şi financiare; 

e) autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării programelor de formare profesională, după 

caz. 
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 Ce conditii trebuie sa indeplineasca furnizorii de formare pentru a fi acreditati? – 

20 puncte 

 

Raspuns: (ART.28, alin.2 şi alin.3) 

Pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesionalã trebuie sa facã dovada ca 

realizeazã programele de formare profesionalã cu formatori care au profiluri sau 

specialitatea corespunzãtoare programei de pregãtire,respectiv care au pregătirea 

specifică  educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale. 10 pct 

În vederea autorizării unui program de formare în limba minorităţilor naţionale sau într-o 

limbă de circulaţie international. Furnizorii de formare profesională trebuie să facă 

dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri 

sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba 

minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie international pentru care a fost 

autorizat programul. 10 pct 

 
 In ce conditii si de catre cine poate fi retrasa autorizarea furnizorilor de formare? 

– 20 puncte 

Raspuns: (ART.31, alin.1) 

Autorizarea poate fi retrasã de comisia de autorizare dacã se constata nerespectarea 

condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesionalã a 

fost autorizat sau dacã, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt 

nesatisfacatoare. 20 pct 

 
 Precizati care sunt atributiile Autorităţii Naţionale pentru Calificări, in activitatea 

de autorizare a furnizorilor de formare profesionala? – 20 puncte 

 

Raspuns: (ART.38) 

Autoritatea Naţională pentru Calificări are urmãtoarele atribuţii în activitatea de 

autorizare a furnizorilor de formare profesionalã: 

a) indruma metodologic, coordoneazã şi controleazã activitatea comisiilor de autorizare şi 

a secretariatelor tehnice ale acestora; - 4 pct 

b) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstniceşi cu Ministerul  Educaţiei Naţionale, elaborează metodologia de autorizare a 

furnizorilor de formare profesională a adulţilor, metodologia certificării formării 

profesională a adulţilor, precum şi alte metodologii necesare formării profesionale a 

adulţilor; - 4 pct 

c) aprobă programele-cadru de formare profesională care sunt obligatorii pentru furnizorii 

de formare profesională şi în baza cărora aceştia elaborează programele de formare 

profesională; - 3 pct 

d) monitorizează furnizorii de formare profesională autorizaţi; - 3 pct 

e) rezolvă contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu 

activitatea comisiilor de autorizare; - 3 pct  

f) propune criteria de asigurare a calităţii programelor de formare profesională a 

adulţilor. - 3 pct 
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ORDIN nr. 171/ 2004 

pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care 
beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata 

participarii la o forma de pregatire profesionala 
 
Nominalizati categoriile de persoane care pot primi drepturilor de care beneficiaza 

persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de 

pregatire profesionala. 

 

 Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevãzute la art. 66 din Legea nr. 

76/2002  privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei 

de munca, dupã cum urmeazã: - 20 puncte 

 

R: ART. 1 

a) persoane care nu au loc de munca, nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãţi 

autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj;3 pct 

b) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupã absolvirea unei instituţii de 

învãţãmânt sau dupã satisfacerea stagiului militar;2 pct 

c) persoane care au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie 

internationala, conform legii;3 pct 

d) persoane care nu au putut ocupa un loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea 

din detenţie; 2 pct 

e) cetãţeni strãini sau apatrizi care au fost încadraţi în munca sau au realizat venituri în 

România, conform legii; 3 pct 

f) persoane care desfãşoarãactivitãţi în mediul rural şi nu realizeazã venituri lunare sau 

realizeazã venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi care sunt înregistrate 

la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti;2 pct 

g) persoane care şi-au reluat activitatea ca urmare a încetãrii concediului pentru 

creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu 

handicap, dupã satisfacerea stagiului militar sau ca urmare a recuperãriicapacitãţii de 

munca dupã pensionarea pentru invaliditate; 2 pct 

h) persoane aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de 

executare a pedepsei.3 pct 

 
 Care sunt drepturie ale cãror costuri se suporta din bugetul asigurãrilor pentru 

şomaj pentru persoanele care participã la o forma de pregãtire profesionalã? – 20 

puncte 

 

Raspuns:  ART. 2 alin.(1) si (2) 

(1) Persoanele prevãzute la art. 1 lit. a)-g), pe durata participãrii la o forma de pregãtire 

profesionalã, au urmãtoarele drepturi ale cãror costuri se suporta din bugetul asigurãrilor 

pentru şomaj: 

a) sa beneficieze de pregãtire teoreticã şi practica pe toatã durata cursului; 3 pct 
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b) sa beneficieze de materiale de instruire şi sa primeascã în folosinta manuale;  3 pct 

c) sa beneficieze, dacã este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii 

practice. 3 pct 

(2) Pe lângã drepturile prevãzute la alin. (1), în vederea optimizarii procesului de formare 

profesionalã, persoanele prevãzute la art. 1 lit. a)-g) au urmãtoarele drepturi ale cãror 

costuri se suporta din bugetul asigurãrilor pentru şomaj: 

a) sa beneficieze de rechizite; 3 pct 

b) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire, de abonament 

gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, dupã caz, de decontarea cheltuielilor de 

transport, pentru cel mult patru deplasãri în cursul unei luni, dacã nu se pot deplasa zilnic 

la unitatea de pregãtire, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru 

salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada 

delegarii şi detaşãrii în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localitãţii, 

în interesul serviciului; 3 pct 

c) sa beneficieze de consultaţii medicale, de analize medicale şi teste necesare 

frecventarii cursului; 3 pct 

d) sa beneficieze de cazare şi de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul 

prevãzut de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor 

autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii şi detaşãrii în alta localitate, 

precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, pe perioada cat 

participa la pregãtireaprofesionalã, dacã nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire 

sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta. 2 pct 

 
 Care sunt tipurile de abonamente gratuite pentru transportul in comun acordate 

persoanelor care beneficiazã de servicii de formare profesionalã gratuite şi se pot 

deplasa zilnic la unitatea de pregãtire? – 20 puncte 

 

R: ART. 7, alin.(1) 

Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport în comun se acorda persoanelor care 

beneficiazã de servicii de formare profesionalã gratuite şi se pot deplasa zilnic la unitatea 

de pregãtire, dupã caz: 

a) pe mijloacele de transport feroviar şi auto interurban, precum şi, dupã caz, pe cel mult 

doua linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire, dacã 

aceasta se afla în alta localitate; 7 pct 

b) pentru maximum doua linii de transport urban de suprafata pe traseul de la domiciliu 

la unitatea de pregãtire a cursantului; 7 pct 

c) pentru mijloacele de transport urban subteran şi o linie de transport urban de 

suprafata.6 pct 
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 Cum se efectueaza decontarea si de catre cine a cheltuielilor de transport 

acordate persoanelor care beneficiazã de servicii de formare profesionalã 

gratuite şi nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire? – 20 puncte 

 

Raspuns:  ART. 7, alin.(2) si (3) 

(1) Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic 

la unitatea de pregãtire se efectueazã pentru cel mult patru deplasãri în cursul unei luni, 

pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare. - 10 pct 

(2) Costul abonamentelor, precum şi cheltuielile de transport se deconteazã, dupã caz, de 

cãtre agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, de cãtre centrele regionale de formare profesionalã a adulţilor, la expirarea 

fiecãrei perioade pentru care au fost procurate, pe toatã durata cursului, în condiţiile 

prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor 

autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii şi detaşãrii în alta localitate, 

precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului. - 10 pct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


