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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

                                                                                                                          Nr. 19963/RU/12.08.2022  

                                                                                                              Ora afişării – 12:00:00           
SITUAŢIA 

REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector de 
muncă clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu 

Publicul, din data de 18.08.2022 (probă scrisă) 

Membrii comisiei de concurs, constituită prin Decizia inspectorului şef nr.55/11.07.2022 comunică 
următoarele rezultate la selecţia dosarelor: 

Nr. 
crt
. 

Numărul de înregistrare 
atribuit dosarului de înscriere 

la concurs pentru fiecare 
candidat 

Funcţia publică pentru care 
candidează 

Rezultatul selectarii 
dosarelor 

1 18617 Inspector de muncă, grad 
profesional superior - CRP 

ADMIS 

2 19311 Inspector de muncă, grad 
profesional superior - CRP 

ADMIS 

3 19498 Inspector de muncă, grad 
profesional superior - CRP 

ADMIS 

4 19499 Inspector de muncă, grad 
profesional superior - CRP 

ADMIS 

5 19572 Inspector de muncă, grad 
profesional superior - CRP 

ADMIS 

 NOTĂ: În termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor se pot face contestaţii la comisia de soluționare a contestaţiilor 
constituită în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași. 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă ce se va desfăşura în data de 18.08.2022, ora 1000, la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Iași. 

 

Secretar comisie concurs: 

Consilier RU - Huzum  Otilia 

 


