INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI
Nr. 32833/RU/16.11.2015

ANUNŢ
Prin prezenta, vă comunicăm că Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi cu sediul în
strada Moara de Foc nr.31 organizează examen/concurs de promovare în grad
profesional imediat superior celui deţinut în perioada 16.12 – 18.12.2015, după
cum urmează:
I. Inspector de muncă, clasa I, grad profesional principal, serviciul “Control relaţii
de muncă” – 1 post
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional asistent al funcţiei publice din
care promovează;
Să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
Legii nr.188/1999, r2, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior, compartimentul
“Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă” – 1 post
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional principal al funcţiei publice din
care promovează;
Să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
Legii nr.188/1999, r2, cu modificările şi completările ulterioare.
ETAPE DE CONCURS:
În data de 09.12.2015, la sediul I.T.M.Iaşi va avea loc:
1.Selecţia dosarelor de concurs;
În data de 16.12.2015 la sediul I.T.M. Iaşi ora 9,00 va avea loc:
2.Proba scrisă de specialitate. (eliminatorie, minim 50 puncte pentru promovare);
În data de 18.12.2015, la sediul I.T.M.Iaşi ora 9,00 va avea loc:
3.Interviul (minim 50 puncte pentru promovare);
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ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se
promovează:
copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
formular de înscriere prevăzut în anexa 3 din Hotărârea nr.1.173/2008 privind
modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.
RESPONSABILITĂŢI ŞI SARCINI : conform fişei postului;
CONDIŢII OFERITE:
salariul stabilit conform Legii–cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, respectiv O.U.G. nr.83/2014 privind privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice;
programul de lucru în conformitate cu Regulamentul de Ordine Propriu;
Bibliografia este afişată la sediul I.T.M.Iaşi (conform anexelor).
Dosarele de concurs se depun în perioada 16.11 – 07.12.2015.
Relaţii suplimentare la telefon: 257100 int.143 sau la compartimentul “Resurse
Umane”, et.1, cam.103.
Inspector şef,
Andrei George Albulescu
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