
INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nr.4179/31.03.2022

                                                       PROCES – VERBAL

Incheiat ast zi, 31.03.2022, de c tre comisia de concurs desemnat  prin decizia intern  nr.
49/IS/07.03.2022, urmare analiz rii dosarelor candida ilor înscrisi pana la data de 28.03.2022 în
vederea particip rii la concursul organizat de Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  pentru
ocuparea functiilor publice vacante de inspector de munc  din cadrul Serviciului Control Securitate
i S tate în Munc ce se va sus ine în perioada 12.04-14.04.2022.

REZULTATUL SELEC IEI DOSARELOR DE CONCURS ÎN BAZA INDEPLINIRII CONDI IILOR
DE PARTICIPARE LA CONCURS

Perioada selectiei dosarelor: 29.03.2022-31.03.2022

Nr.înregistrare
atribuit
dosarului de
înscriere la
concurs/Data
înregistr rii

Func ia public /clasa/gradul profesional
Serviciul/Compartimentul unde
candideaz

Rezultatul
selectiei
dosarelor

Motivul respingerii
dosarului

3199/14.03.2022 Inspector de munc , clasa I, grad
profesional superior-Serviciul Control
Securitate i S tate în Munc

ADMIS _

3427/17.03.2022 Inspector  de  munc ,  clasa I, grad
profesional principal-Serviciul Control
Securitate i S tate în Munc

ADMIS _

3761/24.03.2022 Inspector de munc , clasa I, grad
profesional principal-Serviciul Control
Securitate i S tate în Munc

ADMIS _

3855/25.03.2022

3856/25.03.2022

Inspector de munc , clasa I, grad
profesional principal-Serviciul Control
Securitate i S tate în Munc i

Inspector de munc , clasa I, grad
profesional superior-Serviciul Control
Securitate i S tate în Munc

ADMIS _
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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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Con inutul obligatoriu al dosarelor, potrivit HG nr.611/2008 modificat i completat i OUG nr.57/2019-
Codul administrativ este urm torul:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor i altor documente care atest  efectuarea unor
specializ ri i perfec ion ri;
e) copia carnetului de munc i a adeverin ei eliberate de angajator pentru perioada lucrat , care atest
vechimea în munc i în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (dup  caz);
f) copia adeverin ei care atest  starea de s tate corespunz toare, eliberat  cu cel mult 6 luni anterior
derul rii concursului de c tre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declara ia pe propria r spundere, prin completarea rubricii corespunz toare din formularul de
înscriere/ adeverin a care s  ateste lipsa calit ii de lucr tor al Securit ii sau colaborator al acesteia, în
condi iile prev zute de legisla ia specific ;
i) dovada cuno tin elor de operare calculator, nivel mediu, respectiv certificate, diplome, adeverin e,
sau alte documente care atest  dobândirea de c tre candida i a competen elor în domeniu.

Copiile dupa actele care compun dosarele au fost certificate pentru conformitate de c tre secretariatul
comisiei de concurs, avându-se în vedere originalele cu care s-au prezentat candida ii.

Comisia a analizat dosarele depuse (selec ia) i a constatat:

1. În ceea ce prive te gradul de completare a dosarelor de înscriere cu documentele obligatorii
prev zute la art.49, alin.1 din H.G. nr.611/2008, modificat i completat , care permit
participarea la concurs a candidatilor:

To i candida ii înscri i au prezentat dosarele complete.

2. În ceea ce prive te condi iile specifice de studii i de vechime în specialitatea studiilor
absolvite  pentru  ocuparea  func iilor  publice  specifice  de  inspector  de  munc ,  clasa  I,  grad
profesional superior/principal prev zute la art.468 alin.(1) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ i la art.16 alin.(4) din Legea nr.108/1999, republicat , respectiv: studii universitare
de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniile fundamentale: tiin e
inginere ti, tiin e agricole i silvice, tiin e juridice, tiin e economice sau în specializ rile:
sociologie, psihologie, medicin , administra ie public i tiin e politice:

to i candida ii înscri i se încadreaz , ca nivel de studii, în domeniile fundamentale prev zute de
legisla ia în materie.

to i candida ii înscri i îndeplinesc condi iile prev zute la art.468, alin.(1) din OUG nr.57/2019-
Codul administrativ, coroborate cu art.16, alin.4 din Legea nr.108/1999 republicat  - se pot prezenta
la urm toarea prob  a concursului.

3912/28.03.2022 Inspector de munc , clasa I, grad
profesional superior-Serviciul Control
Securitate i S tate în Munc

ADMIS _
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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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Rezultatul selectiei dosarelor a fost afi at la sediul i pe pagina de internet a institu iei, ast zi
31.03.2022, ora 10.00 cu termen de contesta ie 24 ore de la  data afi rii,  respectiv 01.04.2022,
ora 10.00, conform prevederilor art.63 din  HG nr.611/2008, modificat i completat .

Comisia de concurs:

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

2.  Membru       .......................

3.  Membru       ..............................

– secretar .............................
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