INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
08.01.2021
ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.17, organizează
concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional
imediat superior celui deţinut - 2 funcții, Biroul C.C.M.M.R.M. și Compartiment L.C.A.
Examenul/concursul se desfăşoară la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, din Sibiu,
Calea Dumbrăvii nr. 17 şi constă în 3 etape succesive după cum urmează:
a. dosarele de înscriere se vor depune până la data de 27.01.2021 inclusiv, la
Compartimentul Resurse Umane;
b. proba scrisă are loc în data de 09.02.2021, ora 10ºº;
c. data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
În conformitate cu prevederile art. 479 alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
 să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor profesionale
individuale în ultimii 2 ani în care s-a aflat în activitate;
 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Bibliografia pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional se anexează
prezentului anunț.
Dosarul de înscriere la concurs/examen va conţine în mod obligatoriu:
 Adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării
vechimii în gradul profesional din care promovează;
 Copie de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
 Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei
de concurs.
Informaţii suplimentare se pot obţine la de la secretariatul comisiei de examen.
Persoana de contact: Gancea Ana Raluca, consilier, Compartiment Resurse Umane.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

