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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

 ANUN

Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam , cu sediul în Piatra Neam , strada Dr.Gh.
Iacomi nr.8, tel. 0233/215589/219608, organizeaz  concurs pentru ocuparea unei
func ii contractuale de execu ie vacante de îngrijitor din cadrul Serviciului Economic,
Resurse Umane, Administrativ i Informatic , compartimentul Economic, Achizi ii
Publice, Administrativ- în zilele de 12 martie 2020 ora 10,00- sus inerea probei
practice i 13 martie 2020 ora 11,00 - sus inerea interviului.

Pentru a participa la concursul de recrutare în vederea ocup rii func iei
contractuale vacante men ionate candida ii trebuie s  îndeplineasc  cumulativ
urm toarele condi ii   :

1. -condi iile generale prev zute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunz tor func iilor contractuale i a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pl tit din fonduri publice, actualizat , respectiv:
 a) are cet enia român , cet enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România;
 b) cunoa te limba român , scris i vorbit;
 c) are vârsta minim  reglementat  de prevederile legale;
 d) are capacitate deplin  de exerci iu;
 e) are o stare de s tate corespunz toare postului pentru care candideaz , atestat
pe baza adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit ile sanitare
abilitate;
 f) îndepline te condi iile de studii i, dup  caz, de vechime sau alte condi ii specifice
potrivit cerin elor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnat  definitiv pentru s vâr irea unei infrac iuni contra umanit ii,
contra statului ori contra autorit ii, de serviciu sau în leg tur  cu serviciul, care
împiedic  înf ptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei
infrac iuni s vâr ite cu inten ie, care ar face-o incompatibil  cu exercitarea func iei,
cu excep ia situa iei în care a intervenit reabilitarea.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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2. -condi iile specifice prev zute în art.4 din HG nr.286/2011, actualizat , ce
se stabilesc, pe baza fi ei postului, la propunerea structurilor în al c ror stat de
func ii se afl  func ia vacant .
                        - nivel de studii- minim 8 clase;
                        - vechime în munc - minim 1 an.

Condi iile de desf urare a concursului sunt :

Dosarele de înscriere se pot depune pân  la data de 4 martie 2020 inclusiv, ora
16,30, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  din Piatra Neam , strada
Dr.Gheorghe Iacomi nr.8,jud. Neam , camera 10 - compartiment Resurse Umane.

Perioada de selectie a dosarelor este: 5 - 6 martie 2020.

Proba practic  are loc în data de: 12 martie 2020, ora 10,00 la sediul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam .

Interviul are loc în data de: 13 martie 2020, ora 11,00 la sediul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam .

Comunicarea rezultatelor se va face în termen de maxim 1 zi lucr toare de la data
finaliz rii fiec rei probe. Depunerea contesta iilor se poate realiza în termen de cel
mult 1 zi lucr toare de la data afi rii rezultatului fiec rei probe.

Afi area rezultatelor finale se va face la sediul institu iei publice i pe pagina de
internet a acesteia, în termen de maxim 1 zi lucr toare de la expirarea termenului de
depunere a contesta iilor pentru ultima prob , prin specificarea punctajului final al
fiec rui candidat i a men iunii „admis” sau „respins”.

(1)  DOSARUL DE CONCURS va con ine în mod obligatoriu documentele prev zute
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizat , :

  a)   cerere de înscriere la concurs adresat  conduc torului autorit ii sau institu iei
publice organizatoare;
  b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atest  identitatea,
potrivit legii, dup  caz;
  c)  copiile documentelor care s  ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializ ri, copiile documentelor care atest  îndeplinirea condi iilor
specifice ale postului;
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  d)   carnetul de munc  sau, dup  caz, adeverin ele care atest  vechimea în munc ,
în meserie i/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e)   cazierul judiciar sau o declara ie pe propria r spundere c  nu are antecedente
penale care s -l fac  incompatibil cu func ia pentru care candideaz ;
 f)   adeverin  medical  care s  ateste starea de s tate corespunz toare eliberat
cu cel mult 6 luni anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al
candidatului sau de c tre unit ile sanitare abilitate;
  g)   curriculum vitae.

 (2) Adeverin a care atest  starea de s tate va con ine, în clar, num rul, data,
numele emitentului i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul

ii.

 (3) În cazul documentului prev zut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la
selec ia dosarelor, care a depus la înscriere o declara ie pe propria r spundere c  nu
are antecedente penale, are obliga ia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu pân  la data desf ur rii primei probe a
concursului.

(4) Actele prev zute la alin. 1 lit. b), c), d) vor fi prezentate i în original pentru a fi
certificate  pentru conformitatea cu originalul de c tre secretarul comisiei de
concurs.

 (5) Formularul de înscriere se pune la dispozi ie candida ilor prin secretariatul
comisiei de concurs din cadrul institu iei publice organizatoare a concursului.
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