INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
09.06.2021

ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.17, organizează
concurs pentru ocuparea prin recrutare a următoarelor funcții publice de execuție vacante:
1. Consilier, gradul profesional superior, Compartiment Economic, Achiziții Publice și
Administrativ;
2. Expert, gradul profesional asistent, Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul.
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 28.06.2021 inclusiv, la
secretariatul Comisiei de concurs;
b. proba scrisă are loc în data de 12.07.2021, 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, cu modificările și completările ulterioare, candidații
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Condiţii specifice de participare la concurs:
Pentru funcția de consilier, gradul profesional superior, Compartiment Economic, Achiziții
Publice și Administrativ:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice.
Pentru funcția de expert, gradul profesional asistent, Compartimentul Comunicare și Relații
cu Publicul:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice.

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu
Tel.: +4 0269 217 516; Fax: +4 0269 214 712
E-mail:itmsibiu@itmsibiu.ro
www.itmsibiu.ro |
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
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Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere pus la dispoziția candidaților prin publicare pe pagina de internet
a instituției , în format editabil, în cadrul secțiunii Cariera, precum și la sediul instituției;
- curriculum vitae, modelul european;
- copia actului de identitate;
- copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar;
- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația
specifică.
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format
electronic, la adresa de e-mail itmsibiu@itmsibiu.ro, cu specificația în subiect ”pentru
concurs”.
Relații suplimentare se pot obține de pe site-ul instituţiei www.itmsibiu.ro
https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-sibiu/cariera-concurs
Pentru depunerea dosarelor de concurs, vă rugăm să contactați în prealabil secretariatul
comisiei de concurs.
Persoana de contact: Tintea Alexandra Maria, consilier juridic.
telefonic la numărul
0269 217516 / secretariat sau folosind căsuța de e-mail
itmsibiu@itmsibiu.ro.
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