INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
BIBLIOGRAFIE - Biroul C.C.M.M.R.M.
Pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior - 1 funcție publică,
organizat de I.T.M. Sibiu în data de 09.02.2021 - proba scrisă
1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare - Partea VI, titlul I și II;
2. Constituția României, republicată;
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
5. Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Inspecţiei Muncii;
6. Ordinul nr. 1095/2018 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii și
al inspectoratelor teritoriale de muncă;
7. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
8. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu
modificările şi completările ulterioare ;
10. Ordinul MMFPS nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii,
sunt obligaţi sa le prezinte la ITM, pentru obţinerea parolei, precum si a procedurii
privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic ;
11. Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de
zilieri;
12. Ordinul 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a
Registrului electronic de evidență a zilierilor;
13. Legea 62/2011 a dialogului social;
14. Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
15. Ordonanța 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România;
16. Ordin 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă;
17. Legea 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
18. Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
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