
 

Tematică și bibliografie 
pentru concursul de ocupare a postului de  

Inspector de specialitate grad I  
în cadrul Biroului resurse umane și SSM  

 
 
 

TEMATICĂ 
 

1. Contractul individual de muncă – încheiere, executare, suspendare, modificare , 
încetare. 

2. Timpul de muncă și timpul de odihnă.  
3. Sănatatea și securitatea în muncă. 
4. Formarea profesională. 
5. Răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravențională și 

răspunderea penală. 
6. Salarizarea personalului din instituții publice. 
7. Principii generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

funcțiilor contractuale. 
8. Criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual. 
9. Utilizarea programului REVISAL (Registrul General de Evidență al Salariaților) 
10.  Sistemul unitar de pensii publice. 
11.  Organizarea şi funcţionarea CERONAV. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Legea 53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; 
2. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

3. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului  plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare. 

4. Legea 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul 
IV Impozitul pe venit si Titlul V – Contribuții sociale obligatorii 

5. Hotărârea 905/2017 privind Registrul General de evidență a salariaților, cu 
modificările ulterioare. 

6. Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii. 
7. Legea 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncăși normele 

metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare. 
8. ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind infiintarea Centrului Roman 

pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – 
CERONAV aprobata prin LEGEA nr. 502  din 26 noiembrie 2003. 

9. HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea 
Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi 
Navale – CERONAV. 


