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Bibliografie 

examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de inspector 
de muncă, clasa I, grad profesional superior, serviciul Control Relații de Muncă din 

cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi – 23.04.2018, proba scrisă 

 
1.Constituţia României; 
2.Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3.Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Hotărârea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
5.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6.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 - 
Reglementări referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese privind 
funcţionarii publici (art.79 – art.80 şi art.94 - art.98); 
7.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
8.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 
a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
9.Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
10.Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
11.Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
12.Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea 
străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările 
ulterioare; 
13.Legea nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
14.Hotărârea Guvernului nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care 
lucrează în străinătate, cu modificările și completările ulterioare; 
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15.Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 
desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare; 
16.Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a 
salariaţilor; 
17.Hotărârea Guvernului nr.1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi 
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
18.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată; 
19.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la 
locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
20.Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare; 
21.Legea nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale; 
22.Hotărârea Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe 
teritoriul României; 
23.Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior, cu modificările şi completările ulterioare; 
24.Legea nr.270/2017 a prevenirii; 
25.Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub 
incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017,  precum şi a modelului planului de 
remediere; 
26.Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut pe ţară garantat în plată. 

 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie 
     inclusiv republicările, modificările și completările acestora. 

 

 

Andrei George Albulescu 

 

Inspector șef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași 

 


