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Nr. 5783/20.03.2018

ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva str. Aleea Muncii nr.
2, vă aduce la cunoştinţă organizarea în 20 aprilie 2018 – proba scrisă, a
concursului/exemenului de promovare în grad imediat superior celui deţinut a
funcţionarilor publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de promovare din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara.
 Biroul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector de muncă, clasa I, grad profesional
PRINCIPAL în funcţia publică de execuţie de inspector de muncă clasa I, grad
profesional SUPERIOR;

CONDIŢII DE PARTICIPARE :
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei
publice din care promovează ;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul –bine – la evaluarea anuală a
performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici ;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară
neradiată în condiţiile prezentei legi.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
- Formularul de înscriere şi participare la examen (conform anexei 3 din HG
nr.611/2008) ;
- Copie după carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse
umane în vederea atestării vechimii în gardul profesional din care promovează ;
- Copii de pe fişele de evaluare din ultimii 2 ani ;

Dosarele de inscriere se pot depune în perioada 21 martie 2018 - 10 aprilie 2018
inclusiv, ora 1200, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munca Hunedoara – Deva;
Selectia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor are loc în perioada- 11 aprilie
2018 - 17 aprilie 2018;
Concursul/examenul va avea loc in data de 20 aprilie 2018, ora 0930, proba scrisă ,
la sediul instituţiei, sala de sedinţe, din localitatea Deva, Aleea Muncii nr.2;

Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise, iar data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu la
sediul instituţiei, odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.;

Formularele de înscriere se pun la dispoziţie prin grija secretariatului Comisiei
de concurs (Compartiment Resurse Umane).

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. : 0254213416 sau la sediul instituţiei
din Deva, str. Aleea Muncii nr. 2.

Adrian - Florin BOZDOG
Inspector şef

Gina BOLDURA
Compartiment R.U.

Aleea Muncii, nr. 2, Deva, Hunedoara
Tel.: +4 0254 21 61 57; fax: 0254 233670
itmhunedoara@itmhunedoara.ro
www.itmhunedoara.ro
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BIBLIOGRAFIE
Pentru examenul de promovare în grad superior celui deţinut a funcţionarilor
publici de execuţie din cadrul ITM Hunedoara, inspector de muncă clasa I grad
principal
Biroul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă

1. Constituţia României
2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)
privind Statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici;
4. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)-Codul
muncii*
5. Hotărârea nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Inspecţiei Muncii;
6. Legea nr. 108/1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea
Inspecţiei Muncii;
7. Hotărâre nr. 905/2017 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor ;
8. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
9. Legea nr. 202 /2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi;
10. OUG nr.44/2008 – privind desfaşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile
familiale ;
11. Legea nr. 62/2011 (*republicată*) dialogului social- ;
12. ORDIN nr. 826 din 28 mai 2014(*actualizat*) privind aprobarea
Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în
domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.
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