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Bibliografie 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de 

inspector de muncă, clasa I, grad profesional asistent, serviciul Control 

securitate şi sănătate în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Iaşi 

 

1.Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare;  
2.Hotărârea Guvernului nr.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter 
organizatoric, cu modificările si completările ulterioare; 
3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
5.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IV, Capitolul II, Sectiunea a 4-a şi 
Capitolul III, Secțiunea a 5-a; 
6.Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –
Titlul I, Titlul II (Cap. I şi II) şi Titlul V; 
7.Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
8.Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
9.Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;  
10.Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
11.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
12.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
13.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; 
14.Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 
15.Hotărârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru locul de muncă; 
16.Hotărârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate 
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă; 
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17.Hotărârea Guvernului nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
18.Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate ți sănătate 
pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 
19.Ordinul MMFPS nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea 
accidentului de munca – FIAM; 

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv    

republicările, modificările şi completările acestora. 

 

 

Andrei George Albulescu 

 

Inspector şef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi 


