INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
21.12.2015
ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu organizează reluarea procedurii de concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal,
din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu, iar proba scrisă va avea loc în data de 25.01.2016,
ora 10, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, din Sibiu, Calea Dumbrăvii
nr.17. Data şi ora interviului se afişează odată cu rezultatele probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 11.01.2016.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare;

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile
fundamentale: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau în
specializările: sociologie, psihologie, medicină, jurnalism, administraţie publică şi
ştiinţe politice;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie din
clasa I, grad profesional principal: 5 ani.
Bibliografia este ataşată prezentului anunţ şi afişată la sediul instituţiei.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:


formular de înscriere tip, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;



copia actului de identitate;



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



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 număr pagini;



adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;



cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la
care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire);



declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.T.M. Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17, Resurse
Umane, telefon 0269/210469, int. 210.
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