
 

                                                             

 

                                                                      ANUNł                                                          Nr. 6875/21.09.2016 

 

 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu cu sediul în Giurgiu B-dul CFR, Bl. 111, Sc. C, parter + mezanin organizează 
examen/concurs,  de recrutare în vederea ocupării a 2 funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:  
 
1. Compartimentul Control  Relaţii de Muncă:  
 
- 1 post de inspector de muncă, clasa I, gradul profesional superior.  
  
2. Compartimentul Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relaţii de Muncă:    
 
- 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional debutant.  
 
Condiţii generale de participare la concurs:  
- candidaŃii trebuie să îndeplinească condiŃiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.  
 
CondiŃii specifice de participare la concurs:  
1. Pentru postul de inspector de muncă, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Control  Relaţii de 
Muncă  studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe juridice, ştiinŃe economice, 
administraŃie publică;   

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice minimum 9 ani;  

 cunoştinŃe de operare PC - nivel de bază sau perfecŃionări/specializări dovedite prin deŃinerea unui certificat/atestat 
ECDL. 

2. Pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Contracte Colective de Muncă și 
Monitorizare Relaţii de Muncă studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe, juridice, 
ştiinŃe economice, administraŃie publică;   

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice 0;  

 cunoştinŃe de operare PC - nivel de bază sau perfecŃionări/specializări dovedite prin deŃinerea unui certificat/atestat 
ECDL.  
Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 23.09. – 17.10.2016, după următorul program: de luni până joi între 
orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, la Compartimentul Resurse Umane; 
 
Concursul se desfăşoară la sediu,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu cu sediul în Giurgiu B-dul CFR, Bl. 111, Sc. C, 
parter + mezanin după cum urmează :  
1. proba scrisă are loc în data de 24.10.2016, ora 10,00;  

2. proba interviu;  data şi ora susŃinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.  
   Testarea cunoştinŃelor de operare PC va avea loc odata cu proba de interviu. 
 
Dosarul de înscriere la concurs va conŃine în mod obligatoriu :  
- formularul de înscriere (se pune la dispoziŃie candidaŃilor prin secretarul comisiei de concurs);  

- 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 adeverinŃă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcŃiei publice. Formatul standard al adeverinţei este cel aprobat prin Ordinul A.N.F.P. 
nr.192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă / vechimea în 
specialitatea studiilor și poate fi pus la dispoziţie prin secretarul comisiei de concurs;  
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- cazierul judiciar;  

- adeverinŃa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;  

- declaraŃia pe proprie răspundere sau adeverinŃa care să ateste că nu a desfăşurat activităŃi de poliŃie politică.  
 
AdeverinŃa care atestă starea de sănătate conŃine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul SănătăŃii Publice.  
Actele menŃionate mai sus se prezintă în copii, însoŃite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  
Bibliografiile la concursul organizat pentru ocuparea funcŃiilor publice de execuŃie vacante sunt anexate la prezentul 
anunŃ.  
RelaŃii suplimentare se pot obŃine la telefonul : 0246.218754 int.112 pe site-ul Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu la 
adresa: www.itmgiurgiu.ro.  

 

 

Daniela RUSE 

Inspector Șef 
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