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        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 
                          I N S P E C Ţ I A    M U N C I I 
INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sub nr. 9951 

410203 ▪ ORADEA ▪ Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2 ▪ Tel.: 0259-475268, 0259-437804, Tel./Fax: 0259-435052 
Web : http://www.itmbihor. ro  ▪  E-mail : itmbihor@itmbihor.ro

 
  Nr.__________/_________ 

 
 
 

A N U N Ţ 
 
 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR având actualmente 
sediul în Oradea, strada Tudor Vladimirescu nr.2 organizează examen sau concurs de 
promovare într-un grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici 
care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999 
republicată şi modificată.  
 

a) Pr
        

obele stabilite pentru examenul sau concursul de promovare în grad profesional: 

- proba scrisă care se va desfăşura în data de 09.12.2008; 
- proba de interviu care se va desfăşura în data de 11.12.2008. 

 

b) Condiţiile de desfăşurare ale examenului sau concursului de promovare în grad 
profesional  : 

- dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune la sediul I.T.M.Bihor din Oradea, 
strada Tudor Vladimirescu nr.2 sau după caz, la noul sediu al I.T.M.Bihor situat în 
Oradea, str.Armatei Române nr.1A, în perioada 06.11 – 26.11.2008, inclusiv ;  

- probele de concurs, proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul I.T.M. Bihor,  
mai sus menţionat, astfel : 

- proba scrisă în data de 09.12.2008, ora 11,00 şi constă în rezolvarea unor 
teste grilă; 

-  proba de interviu în data de 11.12.2008 ora 14,00 pentru candidaţii declaraţi 
admişi la proba scrisă. 

  

c) Condiţiile de participare la examenul sau concursul de promovare în grad profesional 
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

o să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 

o să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează; 
o să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani; 
o să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  

legii. 
Funcţionarii publici care nu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute pentru 
promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pot participa la concursul 
organizat, în condiţiile legii, în vederea promovării rapide în funcţia publică. 
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În vederea participării la concursul de promovare în grad profesional candidaţii vor depune 
în perioada 06.11 – 26.11.2008, inclusiv , la secretarul comisiei de concurs, dosarul de 
concurs, care va conţine în mod obligatoriu : 

 

- formularul de înscriere (conform anexei nr.3 H.G.la H.G.nr.611/2008) ; 
- copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi 
a treptei de salarizare ;  

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul  
I.T.M.Bihor. 
 
 
 
 
 

 
 

INSPECTOR ŞEF 
ing.Liviu LUPEA 
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BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea prin examen sau concurs de promovare : 

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 

1. Constituţia României; 
2. Legea nr. 108/1999, republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii; 
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea 

Legii 
nr. 108/1999; 

4. Hotărârea   Guvernului   nr.767/1999   privind   aprobarea   Regulamentului   de   
organizare   şi 
funcţionare al 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.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
7. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea  nr. 130/1999  privind  unele măsuri de protecţie a  persoanelor încadrate în  

muncă 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 

10. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ 
11. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic 
12. Statutul consilierilor juridici 
13. Ordonanţa nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată 
14. Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
15. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
16. Codul de procedură civilă Cartea I-III 
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