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       Nr.inreg. 6367/03.05.2017 

 

        A N U N  Ţ 
 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice specifice de 

execuţie temporar vacantă de inspector de muncă, grad profesional superior, în cadrul Serviciului  

Control Relaţii de Muncă, în perioada 15.05.-17.05.2017, începând cu ora 10 la sediul din strada Episcopiei 

nr.11-13. 

Condiţii de participare  

La concursul organizat poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: 

A) Condiţii generale 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

d) are capacitate deplină de exerciţiu;  

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs;  

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 

de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 B) Condiţiile specifice  

a) - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice. 

b) cunoştinţe de bază operare calculator  

Persoanele interesate vor depune până in data de 10.05.2017, la secretarul comisiei de concurs, camera 16, 

un dosar de înscriere conţinând: 

a) formularul de înscriere  
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b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. 

 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 solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

C) Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele: 

- dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de examen (camera 16) până în ziua de  

10.05.2017 inclusiv; 

-  în ziua de 11.05.2017 se va afişa la sediul anunţat, rezultatul selecţiei dosarelor depuse; 

-  proba scrisă se va desfăşura în ziua de   15.05.2017, ora 10; 

-  interviul se va desfăşura în ziua de   17.05.2017, ora 10; 

- candidaţii se vor prezenta la sediul anunţat pentru desfăşurarea examenului cu 30 de minute înainte de 

începerea fiecărei probe; 

- după afişarea rezultatelor de la fiecare probă a concursului, candidaţii au la dispoziţie 24 de ore pentru 

depunerea eventualelor contestaţii; 

Bibliografia şi relaţii suplimentare la compartimentul resurse umane, camera 16. 

Toate etapele concursului (înscrierea candidaţilor, selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul) se vor 

desfăşura la sediul din Arad, str. Episcopiei nr. 11-13, tel/fax: 0257257251 

 

 

                  INSPECTOR ŞEF, 

   Isac Ecaterina 

 

 

 

 

 


