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Nr. 5205  / 11.06.2021 
 
 

ANUNȚ 
 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita având sediul în Miercurea Ciuc, str.Kossuth Lajos 
nr.26, organizează în data de 12.07.2021 concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor 
funcții publice de execuție vacante, după cum urmează: 
Compartimentul Control Securitate si Sănătate în Muncă:  
         -  1 post  inspector de muncă, gradul profesional superior 

Vechime minime în specialitatea studiilor 7 ani, art.468, alin.(1), lit.c) din OUG nr.57/2019. 
Compartimentul Comunicare si Relații cu Publicul: 
         -  1 post  inspector, gradul profesional asistent 

Vechime minime în specialitatea studiilor un an, art.468, alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019. 
Durata timpului de munca este durata normala, respectiv de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana. 
Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, localitatea 
Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr.26  în 3 etape succesive, după cum urmează: 
- selecția dosarelor de înscriere 
- proba scrisă 
- interviul. 
Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 11.06.2021 - 30.06.2021 până la ora 13.00 la 
sediul autorității.  
Selectarea dosarelor de înscriere se va desfășura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a dosarelor. 
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se vor afișa la sediul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Harghita și pe site-ul instituției  www.itmharghita.ro. 
Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 12.07.2021  începând cu  ora 11,00. 
Interviul într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
 Data și ora susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă. 
Conditii specifice prevăzute în fișa postului: 
                    1) Pentru funcția de inspector de muncă 

- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, 
ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, 
psihologie, medicină, administraţie publică şi științe politice 

 
2) Pentru funcția de inspector 

- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniile 
fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, 
psihologie, medicină, administraţie publică şi științe politice. 

 
Condiții de ocupare a unei funcții publice 
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
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    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de 
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii; 
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică. 
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1 din HG 
nr.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare: 

1. Formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3 (se pune la dispoziţia candidaţilor prin 
publicare pe pagina de internet a instituției, precum și la sediu) 

2. Curriculum vitae, modelul comun european;  
3. Copia actului de identitate; 
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 
5. Copia carnetului de muncă şi a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, 

care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei; 

6. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

7. Cazierul judiciar; 
8. Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din 

formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calitatii de lucrator al 
Securităţii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica . 

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  
În cazul în care candidatul depune declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, 
fiind declarat admis la selecția dosarelor, acestea are obligația de a completa dosarul de concurs 
cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și 
ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  
Persoana de contact: Bortoș Daniela – consilier juridic, e-mail: daniela.bortos@itmharghita.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la telefon 0266- 311019  interior 117. 
Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare 
desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet, la secțiunea special creată în acest 
scop. 
 
 



 

Str. Libertatii nr. 5, Miercurea-Ciuc, Harghita   

Tel.: +40 266 37 11 41; fax: +40 266 31 08 28 

e-mail: itmharghita@itmharghita.ro 

Web: www.itmharghita.ro|                                                                                                                                                                    3                                                                    
                                                                          

INSPECŢIA MUNCII  

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii 
a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Male Dorin 
inspector şef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita 
 
 

 
 
 
 


