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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

                                                                                             5017/15.04.2022

ANUNT

Comisia de concurs numit  prin decizia interna nr. 48/IS/07.03.2022, în urma finaliz rii i
centraliz rii rezultatelor finale ale concursului organizat în perioada 12.04-14.04.2022 pentru
ocuparea func iilor publice vacante de inspector de munc  din cadrul Serviciului Control
Securitate i S tate în Munc , a decis urm toarele:

Nr.înregistrare

atribuit dosarului
de înscriere la
concurs/data
înregistr rii

Func ia
public /clasa/gradul
profesional pentru
care candideaz  în
cadrul Serviciului

Control Securitate i
tate în Munc

Punctaj
proba
scris

Punctaj
proba

interviu

Punctaj
final al

concursului

Rezultat

3199/14.03.2022 Inspector de munc ,
clasa I, grad

profesional superior-
Serviciul Control

Securitate i S tate
în Munc

75 puncte 75 puncte 150 puncte RESPINS

3856 /25.03.2022 Inspector de munc ,
clasa I, grad

profesional superior
-Serviciul Control

Securitate i S tate
în Munc

70 puncte 87 puncte 157 puncte ADMIS

3912/28.03.2022 Inspector de munc ,
clasa I, grad

profesional superior-
Serviciul Control

Securitate i S tate
în Munc

55 puncte 77 puncte 132 puncte RESPINS
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Rezultatul final al concursului a fost afi at la sediul i pe pagina de internet a institu iei,
ast zi 15.04.2022, ora 08:30.

Conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008, modificat i completat , contesta iile
se pot depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  în termen de 24 ore de
la data afi rii rezultatelor finale,  sub sanc iunea dec derii din acest drept.

Comisia de concurs:

1.Presedinte   ...................................

2.membru      .......................
3. membru...................................

                                  secretar ................................
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