INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI
Nr.3098/RU/10.02.2017

ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.Moara de Foc nr.31,
organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
vacante de inspector de muncă clasa I, grad profesional asistent, serviciul Control
securitate şi sănătate în muncă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Pentru a participa la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de
execuţie vacante menţionate, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
1.Condiţii generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
2.Condiții specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile
fundamentale: țtiințe inginerețti, țtiințe agricole ți silvice, țtiințe juridice,
țtiințe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină,
administrație publică ți țtiințe politice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1
an;
cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu sau perfecţionări/specializări
dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat/diplomă.
Concursul se desfățoară la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Iați,
str.Moara de Foc nr.31, după cum urmează:
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, şi într-un cotidian de
largă circulaţie, în perioada 10.02 – 01.03.2017, după următorul program: de luni
până joi între orele 0830-1630 şi vineri între orele 0830-1400, la compartimentul
Resurse Umane, camera 103, etaj 1;
Proba suplimentară eliminatorie - testarea cunoştinţelor de operare pe calculator
are loc în data de 14.03.2017, ora 10,00;
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Proba scrisă are loc în data de 14.03.2017, ora 1100;
Interviul are loc în data de 16.03.2017, ora 1100.
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, va avea loc selecția dosarele de concurs pe baza îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în
vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii.
Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de
identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot
face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a
oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu:
formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările ți
completările ulterioare (se pune la dispoziţie candidaților prin secretarul comisiei de
concurs);
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publicenumăr pagini;
cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la
care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire).
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice va fi întocmită conform formatului standard
aprobat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
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192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea
în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice.
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante este anexată la prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 257100 int.143 şi pe site-ul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi la adresa: www.itmiasi.ro

Inspector şef,
Andrei George Albulescu
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iați
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