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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Nr. 23219 /RU/22.09.2022 

AFIȘAT ASTĂZI 22.09.2022, ORA:16:00:00    

 

SITUAŢIA 

REZULTATELOR PROBEI SCRISE 

la examenul de promovare în  funcţia publică de execuţie  de inspector de muncă clasa I, 
grad profesional superior, din cadrul compartimentului  control în domeniul securității și 

sănătății în muncă, din data de 22.09.2022 (probă scrisă) 

Având în vedere prevederile art. 60 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
candidatului 

Funcţia publică și 
compartimentul 

Punctajul 
obţinut 

Rezultatul 
probei scrise 

1 ROMAN GHEORGHE 
Inspector de munca 

superior - SSM 96 ADMIS 

 

- În conformitate cu prevederile art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel 
mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise la secretarul comisiei, 
doamna Huzum Otilia, cam. 103. 

- În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (3) lit. a din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut 
min. 50 de puncte. 

- Afișat astăzi, 22.09.2022 ora 16:00:00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași. 
- Interviul va avea loc în data 22.09.2022, ora 12:00:00 la sediul Inspectoratului Teritorial 

de Muncă Iași, etajul 4.   

 

     Președinte comisie,                                                                    Secretar comisie,  

         Căldărescu Gabriela                                                                       Huzum Otilia 

 


