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A N U N Ţ 
 
 
 

INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR  având  sediul  în 
Oradea, strada Tudor Vladimirescu nr.2 organizează   concurs   de   recrutare,   în   data   de 
14.07.2008 proba scrisă şi 15.07.2008 proba de interviu, pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie    vacante de Inspector clasa    I grad profesional    principal în cadrul 
Compartimentului Executare Silită . 

 
Condiţiile de desfăşurare ale concursului : 
a)  dosarele  de  înscriere  ale  candidaţilor  se  pot  depune  la  sediul  I.T.M.Bihor  din  Oradea, strada 
Tudor Vladimirescu nr.2, în perioada 13.06-03.07.2008, inclusiv ; 
b) probele de concurs, respectiv proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul I.T.M. Bihor, 
mai sus menţionat, astfel : 

- proba  scrisă  în  data  de  14.07.2008,  ora  10,00  şi  constă  în  rezolvarea  unui test 
grilă; 

- proba de interviu în data de 15.07.2008 ora 14,00 pentru candidaţii care au 
promovat proba scrisă. 

 

In cadrul probei de interviu se vor testa şi cunoştinţele de operare pe calculator. 
 

Condiţiile  de  ocupare  a  funcţiei  publice  de  execuţie  vacante de  Inspector  clasa  I  grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului Executare Silită: 

• candidaţii   trebuie   să   îndeplinescă   condiţiile   prevăzute   de   art.54   din   Legea 
nr.188/1999   privind  Statutul   funcţionarilor   publici   republicată,   cu  modificările  şi 
completările ulterioare ; 

• studii   de   specialitate   necesare   ocupării   postului :   studii   universitare   de   licenţă 
absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii  superioare  de  lungă  durată  absolvite  cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă economice; 

• condiţiile   minime   de   vechime   în   specialitatea   studiilor   necesare   participării   la 
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice: 5 ani ; 

• cunoştinţe operare pe calculator . 
 

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune în perioada mai sus menţionată, la 
secretarul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu : 

-   copia actului de identitate ; 
-   formularul de înscriere ; 
-   copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; 
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-   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
şi vechimea în specialitate ; 

-   cazierul judiciar ; 
-   adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ; 
-   copia  fişei  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  sau,  după  caz, 

recomandarea de la ultimul loc de muncă ; 
-   declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică. 
 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se vor prezenta însoţite de documentele originale 
pentru  a  fi  certificate  pentru  conformitate  cu  originalul  de  către  secretarul  comisiei  de 
concurs, sau în copii legalizate. 

 
Relaţii   suplimentare   se   pot   obţine   de   la   sediul   I.T.M.Bihor,   precum   şi   la   telefonul 
0259/437804 sau 0259/437015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
ing.Liviu LUPEA 
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BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea prin concurs de recrutare a funcţiei  publice de execuţie vacante de: 

 
Inspector clasa I grad profesional principal în  cadrul Compartimentului Executare Silită 

 
 
 
 
 

1.  Constituţia României, republicată; 
2.   Legea nr.108/1999, republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii; 
3.   Hotărârea   Guvernului   nr.381/2007   privind   organizarea   şi   funcţionarea   Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 
4.   Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.   Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
6.   Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată şi modificată; 
7.   Ordonanţa Guvernului nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată; 
8.   Ordinul   nr.   370/2007   al   ministrului   muncii,   familiei   si   egalitatii   de   sanse   pentru 

aprobarea  modelelor  unor  formulare,  precum  si  a  caracteristicilor  de  tiparire,  modului 
de difuzare, utilizare, pastrare ale acestora; 

9.   Hotărârea  Guvernului  nr.767/1999  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi 
funcţionare al Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea  nr.188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare; 

11. 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; 

12. Legea  nr.7/2004  privind  Codul  de  conduită  a  funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare; 

13. Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

14. Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 
15. Ordinul  nr. 99/2006 al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse privind declaraţia inventar 

privind comisionul datorat; 
16. Ordinul nr.100/2006   al   ministrului   muncii,   familiei   si   egalitatii   de   sanse   privind 

declaraţia fiscală privind  comisionul datorat. 
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