
Pre edin ia României la Consiliul Uniunii Europene

Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro | www.romania2019.eu

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

BIBLIOGRAFIE

pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea func iei publice de
execu ie vacante de inspector de munc , clasa I, grad profesional superior din
cadrul Serviciului Control Rela ii de Munc

1. Costitu ia României;
2. Legea nr.108/1999 – privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr.24/2019
pentru modificarea i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor
publici, precum i pentru stabilirea unor m suri privind evaluarea func ionarilor publici
pentru anul 2018;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit  a func ionarilor publici, republicat ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului nr. 488/2017 - privind aprobarea Regulamentului de
organizare si func ionare a Inspectiei Muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare;
6. Legea nr.161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în
exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea
i sanc ionarea corup iei, cu modific rile i complet rile ulterioare – Titlul IV, Capitolul

II, Sectiunea a 4-a i Capitolul III, Sec iunea a 5-a;
7. Legea nr.53/2003 - Codul muncii republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare;
8. Hotararea Guvernului nr. 905/2017 - privind registrul general de eviden  a
salaria ilor, cu modific rile i complet rile ulterioare;
9. Ordonan a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare
a peti iilor, cu modific rile i complet rile ulterioare;
10. Legea nr.62/2011, dialogului social, cu modificarile i completarile ulterioare;
11. Ordonan a de urgen a nr.44/2008 privind desf urarea activit ilor economice de

tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile
familiale, cu modific rile i completarile ulterioare;
12. Ordonan a de urgen  nr.2/2001, privind regimul juridic al contraven iilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
14. Hot rârea Guvernului nr. 1256/2011 privind condi iile de func ionare, precum i
procedura de autorizare a agentului de munc  temporar , cu modificarile i
complet rile ulterioare;
15. Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional
desf urate de zilieri, cu modific rile i complet rile ulterioare;
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia
persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest
document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane
autorizate  s -l  primeasc .  Dac  a i  primit  acest  document  în  mod  eronat,  v  adres m  rug mintea  de  a  returna  documentul  primit,
expeditorului
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16. Legea nr.16/2017 privind deta area salaria ilor în cadrul prest rii de servicii
transna ionale;
17. Ordonanta nr.25/2014 privind încadrarea în munc i deta area str inilor pe
teritoriul României i pentru modificarea i completarea unor acte normative privind
regimul str inilor în România;
18. Legea nr.156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în
str in tate,republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare;
19. Legea nr.78/2014 privind reglementarea activit ii de voluntariat în România;
20. HG nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baz  minim brut
pe ar  garantat în plat ;
21. Directiva nr.96/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului Europei din
16.12.1996 privind deta area lucr torilor în cadrul prest rii de servicii;
22. Legea nr.190/2018 privind m suri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter
personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor) .

Candida ii vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv
republic rile, modific rile i complet rile intervenite pân  la data limit  pentru
depunerea dosarelor de concurs.

Inspector ef

ITM Neam
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