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**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009 , publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a 
realizat direct în textul formei actualizate. 
 
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicatã, şi al 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
 
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. 
 
ART. 1 
Se aprobã Statutul AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de 
Muncã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta 
hotãrâre. 
ART. 2 
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã: 
a) Hotãrârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 



AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 
2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
b) Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncã nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului 
centrelor regionale de formare profesionalã a adulŃilor, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 
2004; 
c) orice alte dispoziŃii contrare. 
 
PRIM-MINISTRU 
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
 
Contrasemneazã: 
Ministrul muncii, 
solidaritãŃii sociale 
şi familiei, 
Gheorghe Barbu 
 
p. Ministrul 
integrãrii europene, 
Adrian Ciocãnea, 
secretar de stat 
 
Ministrul 
finanŃelor publice, 
Sebastian Teodor 
Gheorghe Vlãdescu 
 
Bucureşti, 8 noiembrie 2006. 
Nr. 1.610. 
 
ANEXĂ 
STATUTUL 
AgenŃiei NaŃionale 
pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncã 
 
CAP. I 
DispoziŃii generale 
 
ART. 1 
AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, denumitã în 
continuare AgenŃia NaŃionalã, instituŃie publicã cu personalitate 
juridicã, aflatã sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale, este organizatã şi funcŃioneazã potrivit 
prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, 
denumitã în continuare lege, şi ale prezentului statut. 
ART. 2 
(1) AgenŃia NaŃionalã aplicã politicile şi strategiile privind 
ocuparea forŃei de muncã şi formarea profesionalã a persoanelor 



în cãutarea unui loc de muncã, elaborate de Ministerul Muncii, 
Familiei şi ProtecŃiei Sociale în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevãzute de lege, şi asigurã coordonarea, 
îndrumarea şi controlul activitãŃilor unitãŃilor din subordine în 
scopul realizãrii atribuŃiilor ce le revin acestora, potrivit 
legii, şi al aplicãrii unitare a legislaŃiei în domeniul specific 
de activitate. 
(2) AgenŃia NaŃionalã promoveazã principiul transparenŃei 
activitãŃilor profesionale în folosirea eficientã a resurselor 
umane, materiale şi financiare alocate în acest scop. 
 
CAP. II 
Organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale 
 
ART. 3 
Pentru realizarea obiectivelor prevãzute de lege, AgenŃia 
NaŃionalã îndeplineşte şi urmãtoarele atribuŃii: 
a) implementeazã strategiile de formare profesionalã elaborate 
potrivit legii; 
b) monitorizeazã activitatea de formare profesionalã a 
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, în raport cu 
indicatorii de performanŃã stabiliŃi la nivel 
naŃional/teritorial; 
c) stabileşte relaŃii de parteneriat cu alte persoane juridice de 
drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi 
formare profesionalã; 
d) efectueazã controlul asupra respectãrii de cãtre persoanele 
fizice sau juridice a obligaŃiilor ce le revin potrivit Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare; 
e) verificã acreditarea furnizorilor de servicii specializate 
pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã; 
f) verificã respectarea obligaŃiilor prevãzute în convenŃiile sau 
în contractele încheiate potrivit legii; 
g) îndeplineşte atribuŃiile delegate de cãtre Autoritatea de 
Management pentru Programul OperaŃional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane pentru axa prioritarã «Modernizarea 
serviciului public de ocupare»; 
h) gestioneazã, prin agenŃiile teritoriale, Fondul de garantare 
pentru plata creanŃelor salariale; 
i) asigurã implementarea, menŃinerea şi îmbunãtãŃirea sistemelor 
de management al calitãŃii; 
j) asigurã aplicarea în domeniul circulaŃiei forŃei de muncã a 
instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte 
state; 
k) asigurã recrutarea şi plasarea forŃei de muncã în strãinãtate 
atât în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale 
în domeniul forŃei de muncã, cât şi în statele cu care nu are 
încheiate asemenea acorduri; 
l) colaboreazã cu instituŃiile competente din Ńarã şi din 
strãinãtate în vederea asigurãrii şi protejãrii drepturilor şi 



libertãŃilor cetãŃenilor români care lucreazã în strãinãtate; 
m) asigurã consiliere în litigii şi conflicte de muncã, în scopul 
respectãrii drepturilor cetãŃenilor români care lucreazã în 
strãinãtate, potrivit legislaŃiei aplicabile în statul respectiv; 
n) realizeazã monitorizarea şi coordonarea aplicãrii 
instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte 
state, precum şi evidenŃa circulaŃiei forŃei de muncã; 
o) realizeazã acŃiuni de informare cu privire la drepturile şi 
obligaŃiile cetãŃenilor români care lucreazã în strãinãtate; 
p) propune Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 
modificarea şi, dupã caz, completarea legislaŃiei naŃionale în 
domeniul protecŃiei cetãŃenilor români care lucreazã în 
strãinãtate. 
 
Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
ART. 4 
AtribuŃiile prevãzute de lege şi de prezentul statut sunt 
îndeplinite de AgenŃia NaŃionalã prin aparatul central şi prin 
unitãŃile aflate în subordinea sa.  
 
 
ART. 5 
AgenŃia NaŃionalã are în subordine urmãtoarele unitãŃi cu 
personalitate juridicã: 
a) agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃene şi a 
municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenŃii 
teritoriale; 
b) centrele regionale de formare profesionalã a adulŃilor, 
denumite în continuare centre regionale; 
c) Centrul NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului 
Propriu. 
 
Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
ART. 6 
(1) În structura AgenŃiei NaŃionale funcŃioneazã, la nivel de 
direcŃie, Organismul intermediar pentru Programul operaŃional 
sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane. 
(2) DirecŃia prevãzutã la alin. (1) îndeplineşte atribuŃiile 
delegate de Autoritatea de Management pentru Programul 
OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care 
funcŃioneazã în aparatul Ministerului Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale ca organism intermediar la nivel naŃional 
pentru Programul operaŃional sectorial pentru dezvoltarea 
resurselor umane - axa prioritarã "Modernizarea serviciului 
public de ocupare".  
 



Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 
1.303 din 14 octombrie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
713 din 21 octombrie 2008. 
 
Art. 6^2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 
1.303 din 14 octombrie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
713 din 21 octombrie 2008. 
 
ART. 7 
(1) Structura organizatoricã a AgenŃiei NaŃionale este prevãzutã 
în anexa nr. 1. 
(2) Cu aprobarea consiliului de administraŃie, prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale, în cadrul structurii 
organizatorice prevãzute la alin. (1), în funcŃie de necesitãŃile 
care se impun în vederea îndeplinirii atribuŃiilor prevãzute de 
lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu 
respectarea condiŃiilor prevãzute de lege. 
 
Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
ART. 8 
AgenŃia NaŃionalã funcŃioneazã cu un numãr maxim de 2.162 de 
posturi, finanŃate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, dintre 
care 154 de posturi pentru aparatul central, 1.913 de posturi 
pentru agenŃiile teritoriale şi Centrul NaŃional de Formare 
Profesionalã a Personalului Propriu şi 95 de posturi pentru 
centrele regionale. 
 
Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 662 
din 7 iulie 2010 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 
iulie 2010. 
 
ART. 9 
Repartizarea numãrului de posturi pentru unitãŃile prevãzute la 
art. 5 lit. a) şi b) se aprobã prin ordin al preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale. 
 
Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
ART. 10 
(1) AtribuŃiile direcŃiilor, serviciilor, birourilor şi 
compartimentelor din aparatul central al AgenŃiei NaŃionale se 
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcŃionare al 
instituŃiei, aprobat de consiliul de administraŃie. 
(2) AtribuŃiile personalului din aparatul central al AgenŃiei 
NaŃionale sunt prevãzute în fişa postului.  
 
 



ART. 11 
(1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de 
carburanŃi pentru AgenŃia NaŃionalã şi unitãŃile din subordine 
sunt prevãzute în anexa nr. 3. 
(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru 
instituŃiile prevãzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobã prin 
ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale. 
 
Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 
640 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 
din 27 iunie 2007. 
 
CAP. III 
Conducerea AgenŃiei NaŃionale 
 
ART. 12 
AgenŃia NaŃionalã este condusã de consiliul de administraŃie, 
care este constituit şi funcŃioneazã potrivit prevederilor legii. 
ART. 13 
În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraŃie 
al AgenŃiei NaŃionale îndeplineşte, conform art. 18 alin. (2) din 
lege, şi urmãtoarele atribuŃii principale: 
a) adoptã hotãrâri privind îmbunãtãŃirea activitãŃii AgenŃiei 
NaŃionale; 
b) aprobã rapoartele de activitate ale AgenŃiei NaŃionale; 
c) aprobã criteriile de înfiinŃare a agenŃiilor locale;  
d) aprobã structurile organizatorice cadru ale unitãŃilor 
prevãzute la art. 5. 
 
Litera d) a art. 13 a fost modificatã de pct. 3 al art. I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008 , publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008. 
 
Litera e) a art. 13 a fost abrogatã de pct. 4 al art. I din 
HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008 , publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008. 
 
f) aprobã tematica anualã a studiilor, cercetãrilor şi analizelor 
privind domeniul specific de activitate al AgenŃiei NaŃionale; 
g) hotãrãşte cu privire la utilizarea donaŃiilor şi a bunurilor 
dobândite, în condiŃiile legii, din alte surse decât bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj. 
ART. 14 
(1) Preşedintele AgenŃiei NaŃionale este şi preşedinte al 
consiliului de administraŃie şi îndeplineşte, conform art. 22 
alin. (2) din lege, şi urmãtoarele atribuŃii principale: 
a) repartizeazã creditele bugetare pentru bugetul propriu şi 
pentru bugetele unitãŃilor din subordine, conform aprobãrii 
consiliului de administraŃie; 
b) asigurã elaborarea propunerilor pentru fundamentarea 
proiectului bugetului asigurãrilor pentru şomaj şi le supune spre 
aprobare consiliului de administraŃie; 



c) aprobã anual calificãrile sau competenŃele profesionale pentru 
care angajatorii care încadreazã în muncã persoane în baza unui 
contract de ucenicie la locul de muncã pot beneficia de mãsurile 
de stimulare prevãzute de lege; 
d) coordoneazã implementarea, menŃinerea şi îmbunãtãŃirea 
sistemelor de management al calitãŃii. 
(2) Preşedintele AgenŃiei NaŃionale exercitã o funcŃie asimilatã 
funcŃiilor de demnitate publicã, având rang de secretar de stat. 
(3) În exercitarea atribuŃiilor sale, preşedintele AgenŃiei 
NaŃionale beneficiazã de drepturile salariale, precum şi de 
celelalte drepturi prevãzute de lege pentru funcŃia de secretar 
de stat. 
ART. 15 
În cadrul aparatului central al AgenŃiei NaŃionale se organizeazã 
şi funcŃioneazã, în condiŃiile legii, cabinetul preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale. 
ART. 16 
Activitatea executivã a AgenŃiei NaŃionale se exercitã de 
secretarul general, care îndeplineşte, conform art. 24 alin. (2) 
din lege, şi urmãtoarele atribuŃii principale: 
a) asigurã ducerea la îndeplinire a ordinelor emise de 
preşedintele AgenŃiei NaŃionale; 
b) avizeazã regulamentele de organizare şi funcŃionare ale 
unitãŃilor din subordine şi le supune spre aprobare preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale; 
c) coordoneazã elaborarea metodologiilor de aplicare unitarã a 
legislaŃiei din domeniul specific de activitate; 
d) coordoneazã elaborarea de studii, prognoze şi programe privind 
domeniul specific de activitate; 
e) asigurã implementarea, menŃinerea şi îmbunãtãŃirea sistemelor 
de management al calitãŃii. 
 
CAP. IV 
UnitãŃile din subordinea AgenŃiei NaŃionale 
 
SECłIUNEA 1 
AgenŃiile teritoriale 
ART. 17 
(1) AgenŃiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate 
constituite la nivelul judeŃelor şi al municipiului Bucureşti. 
(2) AgenŃiile teritoriale asigurã, potrivit legii, implementarea 
mãsurilor de prevenire a şomajului, a mãsurilor de stimulare a 
ocupãrii forŃei de muncã, protecŃia socialã a persoanelor 
neîncadrate în muncã, organizeazã şi realizeazã activitatea de 
ocupare şi de formare profesionalã a forŃei de muncã. 
ART. 18 
AgenŃiile teritoriale realizeazã, în principal, urmãtoarele 
activitãŃi: 
a) informarea şi consilierea profesionalã; 
b) medierea muncii; 
c) formarea profesionalã; 
d) consultanŃa şi asistenŃa pentru începerea unei activitãŃi 



independente sau pentru iniŃierea unei afaceri; 
e) completarea, în condiŃiile legii, a veniturilor salariale ale 
persoanelor cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaŃia de 
şomaj şi care se angajeazã pentru program normal de lucru, 
conform prevederilor legale în vigoare; 
f) stimularea mobilitãŃii forŃei de muncã; 
g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a 
şomerilor; 
h) stimularea angajatorilor care încadreazã în muncã persoane în 
baza unui contract de ucenicie la locul de muncã; 
i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupãrii forŃei de muncã; 
j) efectuarea plãŃii drepturilor de protecŃie socialã ce se 
suportã din bugetul asigurãrilor de şomaj, potrivit legii; 
k) efectuarea plãŃii creanŃelor salariale ce se suportã din 
Fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale, în 
limitele şi în condiŃiile prevãzute de lege. 
 
l) realizarea recrutãrii şi plasãrii forŃei de muncã în 
strãinãtate. 
 
Litera l) a art. 18 a fost introdusã de pct. 8 al art. 5 din 
HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. 
 
ART. 19 
(1) În subordinea agenŃiilor teritoriale funcŃioneazã urmãtoarele 
subunitãŃi fãrã personalitate juridicã: 
a) agenŃii locale pentru ocuparea forŃei de muncã, denumite în 
continuare agenŃii locale; 
b) centre proprii de formare profesionalã, denumite în continuare 
centre proprii. 
(2) La nivelul fiecãrui sector al municipiului Bucureşti 
funcŃioneazã o agenŃie localã. 
ART. 20 
(1) În funcŃie de necesitãŃile care se impun în vederea 
îndeplinirii sarcinilor prevãzute de lege, în subordinea 
agenŃiilor teritoriale se pot înfiinŃa şi alte subunitãŃi din 
categoria celor prevãzute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea 
consiliului de administraŃie al AgenŃiei NaŃionale. 
(2) AgenŃiile locale se înfiinŃeazã în vederea realizãrii, la 
nivelul municipiilor reşedinŃã de judeŃ, la nivelul principalelor 
localitãŃi din cadrul fiecãrui judeŃ, precum şi la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, a activitãŃilor prevãzute la 
art. 18 lit. a), b), e), f) şi j). 
(3) În unitãŃile administrativ-teritoriale în care se 
înregistreazã un nivel ridicat al şomajului, în subordinea 
agenŃiilor locale se pot înfinŃa puncte de lucru. 
(4) AgenŃiile locale şi punctele de lucru din subordinea acestora 
se pot desfiinŃa, cu aprobarea consiliului de administraŃie. 
ART. 21 
Structura organizatoricã cadru şi regulamentul-cadru de 



organizare şi funcŃionare ale agenŃiilor teritoriale se aprobã de 
consiliul de administraŃie al AgenŃiei NaŃionale. 
ART. 22 
(1) Structurile organizatorice ale agenŃiilor teritoriale, 
elaborate pe baza structurii organizatorice cadru, se aprobã de 
consiliul de administraŃie al AgenŃiei NaŃionale. 
(2) Regulamentele de organizare şi funcŃionare ale agenŃiilor 
teritoriale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare 
şi funcŃionare, se aprobã de preşedintele AgenŃiei NaŃionale. 
ART. 23 
(1) Cu aprobarea consiliului de administraŃie, prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale, în cadrul structurilor 
organizatorice ale agenŃiilor teritoriale, în funcŃie de 
necesitãŃile care se impun în vederea îndeplinirii atribuŃiilor 
prevãzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi 
compartimente, cu respectarea condiŃiilor prevãzute de lege. 
(2) AtribuŃiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se 
stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcŃionare ale 
agenŃiilor teritoriale. 
(3) AtribuŃiile personalului din cadrul agenŃiilor teritoriale şi 
al subunitãŃilor prevãzute la art. 19 sunt prevãzute în fişa 
postului. 
ART. 24 
(1) AgenŃiile teritoriale sunt conduse de directori executivi şi 
de directori executivi adjuncŃi. 
(2) AgenŃiile locale constituite la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti sunt conduse de directori executivi 
adjuncŃi. 
(3) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv 
adjunct ai agenŃiilor teritoriale, precum şi ai agenŃiilor locale 
constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face 
pe bazã de concurs sau de examen, organizat în condiŃiile legii. 
(4) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncŃi au 
statut de funcŃionari publici şi sunt numiŃi de preşedintele 
AgenŃiei NaŃionale, în condiŃiile legii. 
(5) În exercitarea atribuŃiilor lor, directorii executivi ai 
agenŃiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ. 
ART. 25 
În îndeplinirea atribuŃiilor ce le revin potrivit legii, 
directorii executivi ai agenŃiilor teritoriale sunt sprijiniŃi de 
consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi 
funcŃioneazã potrivit prevederilor legii. 
ART. 26 
Consiliile consultative ale agenŃiilor teritoriale îşi desfãşoarã 
activitatea numai în prezenŃa a cel puŃin douã treimi din numãrul 
membrilor lor, cu condiŃia ca fiecare parte sã fie reprezentatã. 
 
SECłIUNEA a 2-a 
Centrele regionale 
ART. 27 
(1) Centrele regionale sunt unitãŃi cu personalitate juridicã, 
constituite la nivel regional, care organizeazã şi realizeazã 



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 în condiŃiile 
prevãzute de OrdonanŃa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 
profesionalã a adulŃilor, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 
(2) Centrele regionale organizeazã şi coordoneazã activitatea 
prevãzutã la alin. (1) la nivelul judeŃelor arondate acestora. 
ART. 28 
(1) Centrele regionale furnizeazã, în principal, urmãtoarele 
servicii: 
a) formarea profesionalã a persoanelor prevãzute la art. 27 alin. 
(1), realizatã la solicitarea agenŃiilor teritoriale, a 
angajatorilor, precum şi a altor entitãŃi interesate în domeniul 
formãrii profesionale, în vederea dobândirii, menŃinerii şi 
ridicãrii nivelului competitivitãŃii profesionale pe piaŃa 
muncii; 
b) informarea şi consilierea profesionalã; 
c) evaluarea şi monitorizarea formãrii profesionale; 
d) certificarea formãrii profesionale a persoanelor prevãzute la 
art. 27 alin. (1). 
(2) Centrele regionale pot fi autorizate, în condiŃiile legii, ca 
centre de evaluare şi certificare a competenŃelor profesionale 
obŃinute pe cãi nonformale şi informale. 
ART. 29 
(1) Arondarea judeŃelor în sfera de competenŃã a centrelor 
regionale se aprobã de consiliul de administraŃie al AgenŃiei 
NaŃionale. 
(2) Centrele regionale pot desfãşura şi activitãŃi de formare 
profesionalã şi de evaluare a competenŃelor profesionale ale 
persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (1) din alte judeŃe 
nearondate, la solicitarea agenŃiilor teritoriale, a 
angajatorilor, precum şi a altor entitãŃi interesate. 
ART. 30 
Structura organizatoricã-cadru şi regulamentul-cadru de 
organizare şi funcŃionare ale centrelor regionale se aprobã de 
consiliul de administraŃie al AgenŃiei NaŃionale. 
ART. 31 
(1) Structurile organizatorice ale centrelor regionale, elaborate 
pe baza structurii organizatorice-cadru, se aprobã de consiliul 
de administraŃie al AgenŃiei NaŃionale. 
(2) Regulamentele de organizare şi funcŃionare ale centrelor 
regionale, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare 
şi funcŃionare, se aprobã de preşedintele AgenŃiei NaŃionale. 
ART. 32 
(1) Cu aprobarea consiliului de administraŃie, prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale, în cadrul structurilor 
organizatorice ale centrelor regionale, în funcŃie de 
necesitãŃile care se impun în vederea îndeplinirii atribuŃiilor 
prevãzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi 
compartimente, cu respectarea condiŃiilor prevãzute de lege. 
(2) AtribuŃiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se 



stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcŃionare ale 
centrelor regionale. 
(3) AtribuŃiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt 
prevãzute în fişa postului. 
ART. 33 
(1) Centrele regionale sunt conduse de directori. 
(2) Conducerea activitãŃilor financiar-contabilã şi 
administrativã ale centrelor regionale este asiguratã de 
directori adjuncŃi. 
(3) Conducerea activitãŃii de formare profesionalã desfãşurate de 
centrele regionale este asiguratã de responsabili cu formarea 
profesionalã, aflaŃi în subordinea directorilor centrelor 
regionale. 
ART. 34 
(1) Ocuparea posturilor de director şi director adjunct ai 
centrelor regionale se face pe bazã de concurs, organizat în 
condiŃiile legii. 
(2) Directorii şi directorii adjuncŃi ai centrelor regionale sunt 
numiŃi de preşedintele AgenŃiei NaŃionale, în condiŃiile legii. 
(3) Personalul centrelor regionale este încadrat pe bazã de 
contract individual de muncã, potrivit legii, şi este salarizat 
potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual 
din sectorul bugetar. 
(4) Responsabilii cu formarea profesionalã sunt desemnaŃi de 
directorii centrelor regionale. 
(5) În exercitarea atribuŃiilor lor, directorii centrelor 
regionale emit decizii cu caracter nenormativ. 
ART. 35 
(1) În vederea asigurãrii îndeplinirii de cãtre centrele 
regionale a cerinŃelor de autorizare a acestora ca furnizori de 
formare profesionalã şi ca centre de evaluare a competenŃelor, 
potrivit legii, conducerea centrelor regionale adoptã mãsuri 
tehnice şi organizatorice. 
(2) Mãsurile tehnice au ca scop asigurarea cerinŃelor de 
echipamente şi logisticã necesare instruirii teoretice şi 
practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborãrii 
materialelor didactice şi a metodelor de pregãtire adoptate. 
(3) Mãsurile organizatorice au ca scop asigurarea condiŃiilor 
necesare derulãrii în mod eficient a serviciilor furnizate. 
ART. 36 
În îndeplinirea atribuŃiilor ce le revin potrivit legii, 
directorii centrelor regionale sunt sprijiniŃi de consilii 
consultative tripartite, care sunt constituite şi funcŃioneazã 
potrivit prevederilor legii. 
ART. 37 
Consiliile consultative ale centrelor regionale îşi desfãşoarã 
activitatea numai în prezenŃa a cel puŃin douã treimi din numãrul 
membrilor lor, cu condiŃia ca fiecare parte sã fie reprezentatã. 
ART. 38 
FinanŃarea cheltuielilor privind organizarea şi funcŃionarea 
centrelor regionale se asigurã din urmãtoarele surse: 
a) venituri proprii; 



b) subvenŃii acordate de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în 
condiŃiile legii. 
ART. 39 
Veniturile prevãzute la art. 38 lit. a) se încaseazã, se 
administreazã şi se utilizeazã de cãtre centrele regionale 
potrivit legii şi pot proveni din furnizarea de servicii 
specifice centrelor regionale, valorificarea de produse şi 
servicii rezultate din activitãŃi desfãşurate în condiŃiile 
legii, chirii, publicaŃii, prestaŃii editoriale, studii, 
proiecte, prestãri de alte servicii. 
ART. 40 
Centrele regionale au obligaŃia de a furniza cu prioritate 
servicii persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, înregistrate 
în evidenŃa agenŃiilor teritoriale, care beneficiazã în mod 
gratuit, potrivit legii, de aceste servicii. 
ART. 41 
(1) În scopul constituirii, dezvoltãrii, alocãrii şi utilizãrii 
eficiente şi durabile a resurselor materiale şi financiare 
destinate formãrii profesionale a adulŃilor, centrele regionale 
stabilesc relaŃii de parteneriat cu: 
a) agenŃii teritoriale; 
b) angajatori; 
c) organizaŃii patronale, sindicale sau profesionale; 
d) instituŃii de învãŃãmânt; 
e) alte structuri organizaŃionale, la nivel regional, judeŃean şi 
al comunitãŃilor locale. 
(2) Parteneriatele stabilite cu instituŃiile prevãzute la alin. 
(1) lit. a) asigurã corelarea sarcinilor de ocupare a forŃei de 
muncã, cuprinse în planurile de ocupare ale agenŃiilor 
teritoriale, cu capacitatea şi programele de formare profesionalã 
organizate de centrele regionale, potrivit legii. 
(3) În parteneriatele prevãzute la alin. (2) se prevãd 
obligaŃiile agenŃiilor teritoriale privind consilierea, 
orientarea profesionalã, constituirea grupelor de cursanŃi şi 
încadrarea în muncã a absolvenŃilor, precum şi obligaŃiile 
centrelor regionale privind înmatricularea, formarea, evaluarea 
şi certificarea formãrii profesionale a persoanelor prevãzute la 
art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de perfomanŃã 
managerialã stabiliŃi prin contractul anual de performanŃã 
managerialã. 
ART. 42 
(1) Centrele regionale suportã cheltuielile ocazionate de 
programele de formare profesionalã prevãzute la art. 32 alin. (1) 
lit. A şi B din Procedurile privind accesul la mãsurile pentru 
stimularea ocupãrii forŃei de muncã, modalitãŃile de finanŃare şi 
instrucŃiunile de implementare a acestora, aprobate prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 377/2002 , cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, cu excepŃia cheltuielilor pentru 
consultaŃii medicale, analize medicale şi teste, necesare 
participãrii la programele de formare profesionalã, care se 
suportã de agenŃiile teritoriale pentru persoanele care 
beneficiazã gratuit de servicii de formare profesionalã, atunci 



când serviciile de formare profesionalã se asigurã în judeŃele în 
care îşi au sediile centrele regionale. 
(2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare 
profesionalã, suportate de centrele regionale, atunci când 
acestea asigurã servicii în alte judeŃe decât cele în care îşi au 
sediul, sunt cele prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. A din 
Procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea 
ocupãrii forŃei de muncã, modalitãŃile de finanŃare şi 
instrucŃiunile de implementare a acestora, aprobate prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 377/2002 , cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 
 
SECłIUNEA a 3-a 
Centrul NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu 
ART. 43 
(1) Centrul NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului 
Propriu este unitate cu personalitate juridicã, având sediul în 
oraşul Râşnov, judeŃul Braşov. 
(2) Centrul NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului 
Propriu asigurã, pe baza strategiilor şi programelor anuale de 
formare a personalului, aprobate de Consiliul de administraŃie al 
AgenŃiei NaŃionale, formarea şi perfecŃionarea personalului 
AgenŃiei NaŃionale, precum şi a personalului din unitãŃile aflate 
în subordine. 
ART. 44 
Obiectivele principale ale Centrului NaŃional de Formare 
Profesionalã a Personalului Propriu sunt urmãtoarele: 
a) formarea şi dezvoltarea abilitãŃilor, aptitudinilor, 
cunoştinŃelor şi competenŃelor personalului AgenŃiei NaŃionale şi 
al unitãŃilor din subordine, prin cursuri de specialitate; 
b) dezvoltarea capacitãŃilor manageriale ale personalului 
AgenŃiei NaŃionale şi al unitãŃilor din subordine, prin programe 
de formare şi perfecŃionare, organizate în parteneriat cu 
instituŃii de învãŃãmânt superior, institute de cercetare, precum 
şi cu alte instituŃii de profil; 
c) specializarea personalului AgenŃiei NaŃionale şi al unitãŃilor 
din subordine în domeniile specifice ocupãrii şi formãrii forŃei 
de muncã, prin cursuri organizate în parteneriat cu instituŃii de 
ocupare din alte Ńãri. 
ART. 45 
(1) Structura organizatoricã a Centrului NaŃional de Formare 
Profesionalã a Personalului Propriu se aprobã de consiliul de 
administraŃie al AgenŃiei NaŃionale. 
(2) Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Centrului 
NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu se aprobã 
de preşedintele AgenŃiei NaŃionale. 
ART. 46 
(1) Cu aprobarea consiliului de administraŃie, prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale, în cadrul structurii 
organizatorice a Centrului NaŃional de Formare Profesionalã a 
Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri şi 
compartimente, cu respectarea condiŃiilor prevãzute de lege. 



(2) AtribuŃiile şi sarcinile serviciilor, birourilor şi 
compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcŃionare al Centrului NaŃional de Formare Profesionalã a 
Personalului Propriu. 
(3) AtribuŃiile şi sarcinile personalului din cadrul Centrului 
NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu sunt 
prevãzute prin fişa postului. 
ART. 47 
(1) Centrul NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului 
Propriu este condus de un director executiv. 
(2) Conducerea activitãŃii financiar-contabile a Centrului 
NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu este 
asiguratã de un director executiv adjunct. 
(3) Personalul Centrului NaŃional de Formare Profesionalã a 
Personalului Propriu este format din funcŃionari publici şi 
salariaŃi încadraŃi pe bazã de contract individual de muncã şi 
este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile 
funcŃionarilor publici şi personalului contractual din sectorul 
bugetar. 
ART. 48 
(1) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv 
adjunct ai Centrului NaŃional de Formare Profesionalã a 
Personalului Propriu se face pe bazã de concurs, organizat în 
condiŃiile legii. 
(2) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai 
Centrului NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu 
au statut de funcŃionari publici şi sunt numiŃi de preşedintele 
AgenŃiei NaŃionale, în condiŃiile legii. 
(3) În exercitarea atribuŃiilor sale, directorul executiv al 
Centrului NaŃional de Formare Profesionalã a Personalului Propriu 
emite decizii cu caracter nenormativ. 
 
Titlul SecŃiunii a 4-a din Cap. IV a fost abrogat de pct. 9 al 
art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007 , publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. 
 
Art. 49 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
Art. 50 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
Art. 51 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
Art. 52 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 



Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
Art. 54 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
Art. 55 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 
din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 
iunie 2007. 
 
ART. 56 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul statut. 
           
          
ANEXA 1 
 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
a AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã 
 
NOTĂ(CTCE) 
Reprezentarea graficã a anexei nr. 1 se gãseşte în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 iulie 2010, la 
pagina 5, (a se vedea imaginea asociatã). 
 
Anexa 1 a fost înlocuitã cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 
iulie 2010 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 
2010, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ. 
                 
Anexa 2 a fost abrogatã de pct. 11 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 
640 din 20 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 427 
din 27 iunie 2007. 
                    
ANEXA 3 
 
 
PARCUL NORMAT 
de mijloace de transport şi consumul de carburanŃi pentru 
AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã 
şi unitãŃile din subordine 
 
*T* 
 
 
┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────
────────────┐ 
 │Nr. │   AgenŃiile specifice │  Tipul mijlocului  │ Parcul │  
Consumul de    │ 
 │crt.│                       │    de transport    │ normat │  
carburanŃi     │ 
 │    │                       │                    │        │  



(litri/luna/   │ 
 │    │                       │                    │        │    
vehicul*)    │ 
 
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────
────────────┤ 
 │ 1. │AgenŃia NaŃionalã      │   autoturism       │    4   │        
300      │ 
 │    │pentru Ocuparea ForŃei 
├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ 
 │    │    de Muncã           │   autovehicul      │    1   │        
350      │ 
 │    │(aparat propriu)       │transport persoane  │        │                 
│ 
 
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────
────────────┤ 
 │ 2. │AgenŃii judeŃene pentru│   autoturism       │   95   │        
250      │ 
 │    │ocuparea forŃei de     
├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ 
 │    │    muncã              │şalupã şi ponton    │    1   │      
1.500      │ 
 │    │                       │(capacitate de pânã │        │                 
│ 
 │    │(aparat propriu)       │la 30 de persoane)  │        │                 
│ 
 
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────
────────────┤ 
 │ 3. │Centrele regionale     │   autoturism       │   11   │        
250      │ 
 │    │pentru formarea profe- │                    │        │                 
│ 
 │    │sionalã a adulŃilor    │                    │        │                 
│ 
 
├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────
────────────┤ 
 │ 4. │Centrul NaŃional de    │   autoturism       │    1   │        
250      │ 
 │    │Formare Profesionalã a 
├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ 
 │    │Personalului Propriu   │    autovehicul     │    1   │        
350      │ 
 │    │                       │transport persoane  │        │                 
│ 
 │    │                       
├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ 
 │    │                       │    autovehicul     │    1   │        
350      │ 
 │    │                       │transport marfã     │        │                 



│ 
 
└────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────
────────────┘ 
 
*ST* 
 
*) Nu se considerã depãşiri la consumul de carburanŃi normat pe 
autoturism consumul care la nivelul anului se încadreazã în 
limita combustibilului normat în raport cu numãrul total de 
autoturisme aprobat. 
 
Anexa 3 a fost înlocuitã cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 
14 octombrie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 
octombrie 2008, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act 
normativ. 
 
 

    

 
 

 


