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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITOR

pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.03.2019 pentru ocuparea func

1.consilier, clasa I, grad profesional superior, compartimentul Comunicare 

2.consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Comunicare 

Având în vedere prevederile art.67 din 
publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare contestații comunică următoarele rezultate 
lucrării scrise pentru următorii cand

Nr. 
crt. Numele şi prenumele 

candidatului 

1. 
Ferenț Ioana-Alexandra

2. 
Parfin Diana 

3. 
Rotaru Alexandrina-Elena

 Afişat astăzi, 29.03.2019, ora 
  

Președinte comisie,   

    Chelariu Ioan    

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

0232 21 55 83 

/  www.romania2019.eu 

NSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

 

REZULTATUL CONTESTAȚIEI LA PROBA SCRISĂ 

pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.03.2019 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de

1.consilier, clasa I, grad profesional superior, compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul

2.consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul

 

art.67 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
și completările ulterioare, comisia de soluționare contestații comunică următoarele rezultate 

candidați care au întocmit contestație : 

Numele şi prenumele Funcţia publică de executie 
Punctajul final al 

probei scrise după 
recorectare 

Rezultatul contesta

Alexandra Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

60,00 puncte 

Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

55,00 puncte 

Elena Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

45,00 puncte 

.2019, ora 11,00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași și pe site-ul  institu

         

         

 

Nr.8520/29.03.2019 

țiilor publice de execuție vacante de:  

și Relații cu Publicul 

și Relații cu Publicul 

și dezvoltarea carierei funcționarilor 
și completările ulterioare, comisia de soluționare contestații comunică următoarele rezultate ale recorectării 

Rezultatul contestației la proba 
scrisă 

Admis/Respins 
Respins contestația conform 

prevederile art.66 lit.b) din 
H.G.nr.611/2008 

Respins contestația conform 
prevederile art.66 lit.b) din 

H.G.nr.611/2008 
Respins contestația conform 

prevederile art.66 lit.b) din 
H.G.nr.611/2008 

ul  instituției. 

      Secretar comisie, 
        Angheluță Mihaela 


