INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
23.03.2018
ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu organizează în data de 24.04.2018, ora 10, la sediul din
Calea Dumbrăvii, nr.17, et. I, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de

execuție vacante de consilier juridic.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu, iar proba scrisă va avea loc în data de 24.04.2018,
ora 10. Data şi ora interviului se afişează odată cu rezultatele probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 11.04.2018.
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 domeniul ştiinţe juridice.

-

Cel puțin 9 ani vechime în specialitatea studiilor.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului sunt următoarele:
-

-

-

-

-

-

-

îndeplineşte atribuţiile de contencios pentru inspectorat;
colaborează cu serviciile de control la soluţionarea contestaţiilor adresate inspectoratului
teritorial de muncă;
analizează şi soluţionează, după caz, împreună cu celelalte compartimente sesizările şi
reclamaţiile adresate inspectoratului teritorial de muncă şi repartizate de către
conducătorul ierarhic;
avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile emise de inspectorul şef;
colaborează cu serviciile/compartimentele din cadrul inspectoratului teritorial de muncă
cu privire la întocmirea proiectelor de instrucţiuni, norme şi proceduri de lucru, după
caz;
analizează legislaţia în vigoare, o aduce la cunoştinţa personalului instituţiei în vederea
cunoaşterii şi respectării acesteia la nivelul inspectoratului teritorial de muncă;
semnalează în scris conducerii instituţiei şi compartimentelor interesate şi face propuneri
cu privire la deficienţele constatate urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti
pronunţate în litigiile în care instituţia este parte, în vederea luării măsurilor
corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe;
propune conducerii instituţiei constituirea ca parte civilă în cursul urmăririi penale,
precizând întinderea prejudiciului şi, funcţie de stadiul procesului, introducerea în cauză
ca părţi responsabile civilmente, a persoanelor care se fac vinovate;
în cazurile în care se impune reprezentarea în instanţă a intereselor inspectoratului
teritorial de muncă de către un consilier juridic din cadrul altui inspectorat teritorial de
muncă sau din cadrul Inspecţiei Muncii, solicitarea va fi punctuală, motivată și temeinic
justificată. În situația reprezentării, toate actele de procedură sunt elaborate, asumate
şi promovate sub semnătura reprezentantului legal al inspectoratului teritorial de muncă,
inspectorat care este parte în cauza respectivă și sunt puse, în timp util, la dispoziția
consilierului juridic ce asigură reprezentarea;
transmite, în termen legal, spre executare Serviciului Economic, Resurse Umane,
Administrativ şi Informatică, hotărârile judecătoreşti definitive privind obligaţiile
stabilite în sarcina inspectoratului, în litigiile în care inspectoratul a fost parte;
transmite, cu celeritate, toate datele şi informaţiile solicitate de către Direcția
Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul Inspecţiei Muncii, în vederea întocmirii
unor rapoarte;
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păstrează dosarele acțiunilor care au făcut obiectul unui litigiu în care inspectoratul a
fost parte şi le transmite ulterior spre arhivare;
verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale
încheiate de instituţie, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică;
verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în
situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;
face propuneri împreună cu celelalte compartimente, pe care le înaintează
conducătorului instituției, pentru soluţionarea de principiu a unor probleme rezultate din
aplicarea în practică a legislaţiei specifice domeniului de competenţă al Inspectoratului;
elaborează şi prezintă conducerii inspectoratului teritorial de muncă, ori de câte ori
apreciază că este necesar, propuneri privind oportunitatea nepromovării căilor de atac
împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile instituţiei;
semnalează în scris compartimentelor de control din cadrul inspectoratului teritorial de
muncă deficienţele constatate urmare a plângerilor formulate în instanță de
contravenienţi împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
sau, după caz, a proceselor verbale de control, în vederea luării măsurilor
corespunzătoare pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe.

Bibliografia și documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se ataşează prezentului
anunţ şi se afişează la sediul instituţiei.
Relații despre depunerea dosarelor se pot obține de la sediul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Sibiu, din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.17, de pe site-ul instituţiei www.itmsibiu.ro, rubrica
Concursuri, telefonic la numărul
0269 217516 sau folosind căsuța de e-mail
itmsibiu@itmsibiu.ro.
Persoana de contact: Gancea Ana Raluca, consilier, Compartiment Resurse Umane.
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