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A N U N Ţ 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR având sediul în Oradea, 

strada Armatei Române nr.1B organizează concurs de promovare într-un grad profesional 

imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ 

condiţiile prevăzute de art.65 din Legea 188/1999 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv: 

- pentru funcţia publică specifică de execuţie de inspector de muncă, clasa I, grad 

profesional superior (gradul profesional imediat superior celui deţinut) din cadrul 

Serviciului Control Relaţii de Muncă 

-  pentru funcţia publică generală de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior (gradul profesional imediat superior celui deţinut) din cadrul Serviciului Economic, 

Resurse Umane şi Informatică.  

1) Probele stabilite pentru concursul de promovare în grad profesional: 

- selecț ia dosarelor de concurs care se va face în intervalul 15-21.11.2017 

- proba scrisă care se va desfăşura în data de 27.11.2017 

- proba de interviu care se va desfăşura în data de 29.11.2017 

2) Condiţiile de desfăşurare ale concursului de promovare în grad profesional  : 

- dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune la sediul I.T.M.Bihor din 

Oradea, strada Armatei Române nr.1B, în perioada 26.10.2017-14.11.2017;  

- 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 27.11.2017, ora 1000 ; 
-  proba de interviu în data de 29.11.2017, ora 1400 pentru candidaţii declaraţi 

admişi la proba scrisă. 
 

3) Condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional  

În conformitate cu prevederile art.nr.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
căruia „(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 
    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
    b) abrogată; 
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    ---------- 
    Lit. b) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogată de pct. 2 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 
din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. 
 
    c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
    d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi. 
    ---------- 
    Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.” 
  

În vederea participării la concursul de promovare în grad profesional candidaţii vor 

depune în perioada 26.10.2017-14.11.2017, la secretarul comisiei de concurs, doamna 

Florica Perţe, Consilier,  dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu : 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 
promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani; 

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 (la HG nr.611/2008 modificată). 
 

Concursul de promovare în grad profesional nu se va desfăşura în condiţiile stabilite mai 

sus, dacă prin reglementări sau dispoziţii ale celor în drept, se va dispune altfel. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul  

I.T.M.Bihor, camera E 22. 

 

 

 

Marius ROTAR 

 

Inspector Șef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Bihor 
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A P R O B, 

Marius ROTAR 

Inspector Șef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Bihor 

      

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul/examenul de promovare  

în grad profesional - inspector de muncă 
 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Legea nr.108/1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 

Muncii; 

3. Hotărârea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii; 

4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor; 

9. Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, republicată. 

 

Nadia Florentina RACZ 

Inspector Şef Adjunct Relaţii de Muncă 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Bihor 
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A P R O B, 

Marius ROTAR 

Inspector Șef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Bihor 

      

BIBLIOGRAFIE 

pentru examenul de promovare  

în grad profesional - consilier 
 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Legea nr.108/1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 

Muncii; 

3. Hotărârea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii; 

4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.82/1991, republicată, - legea contabilitatii; 

7. Hotararea 1860/2006  privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 

serviciului; 

8.  Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

9. Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

 

 

Ciprian BUZLEA 

Serviciul Economic Resurse Umane şi Informatică 
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