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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA 

 

 

 

Nr.10479 / 16.10.2019 

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 

a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.286/2011(*actualizata*), cu modificările și completările ulterioare,  Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Harghita organizează concurs în data de 18 noiembrie 2019 în vederea ocupării 

următoarelor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată, după cum urmează: 

         -  1 post  șofer, treapta profesionala I - Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și 

Informatică; 

         -  1 post  îngrijitor - Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică; 

Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, localitatea 

Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr.26 și constă în susținerea următoarelor probe: 

1. Proba scrisă în data de 18 noiembrie 2019 începând cu ora 10,00.  

2. Proba interviu în data de 21 noiembrie 2019 începând cu ora 10,00. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

publicării, respectiv în perioada de la 25 octombrie 2019 până la 7 noiembrie 2019 ora 16.00. 

Condiții generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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Condiții specifice de participare la concurs: 

1) Postul de șofer, treapta profesională I:  

- Studii: liceale, nivel XII clase, absolvit cu diplomă sau certificat de absolvire (nu neapărat 

bacalaureat)  

- Vechime în domeniu (șofer/conducător auto) minim 5 ani 

- Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini de mecanică și electricitate auto, abilități 

pentru conducerea unui vehicul, seriozitate și profesionalism 

- Carnet auto profesionist categoria B și C 

- Cazier auto eliberat de către Brigada Rutieră. 

 

2) Postul de îngrijitor: 

- Studii: liceale (XII clase); 

- Vechime în muncă minim 10 ani. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu: 

a) Cerere de înscriere la concurs; 

b) Copia actului de identitate; 

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să ateste 

îndeplinirea condițiilor specifice; 

d) Copie a carnetului de muncă conform cu originalul, sau după caz, adeverințe care să ateste 

vechimea în muncă; 

e)  Cazierul judiciar; 

f) Adeverinţă medicală 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 unităţile 

sanitare abilitate. Adeverința de sănătate trebuie să conțină în clar numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

g) curriculum vitae; 

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita la 

secretarul comisiei de concurs Pataki Edit, număr de telefon 0266-311019 interior 112. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

o Depunerea dosarelor de înscriere de la 25 octombrie 2019 până la 7 noiembrie 2019 

ora 16.00. 

o Selecția dosarelor de înscriere la data de 11 noiembrie 2019. 
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o Proba scrisă în data de 18 noiembrie 2019. 

o Proba interviu în data de 21 noiembrie 2019. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final 

a fiecărui candidat și a mențiuni ”admis” sau “respins”, prin afișare la sediul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Harghita și pe pagina de internet a instituției www.itmharghita.ro,  în termen de 

maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. Sunt declarați admiși la proba scrisă  și 

la proba interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte din maximul 100 de puncte.    

Se pot depune contestații după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și 

interviu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.  

Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita și pe pagina de 

internet a instituției în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului pentru ultima 

probă a concursului. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la 

proba scrisă și interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant 

candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim 

necesar. 

Înainte de începerea primei probe a concursului se face apelul nominal al candidaților, în vederea 

îndeplinirii formalităților prealabile, respective verificarea identității  pe baza cărții de identitate. 

 

Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de  șofer 

 

Constitutia României 

LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 

Muncii   

HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Inspecţiei Muncii cu modificarile si completarile ulterioare 

LEGEA  nr.53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare-

Răspunderea disciplinară (art.247- art.252) 

ORDONANTA DE URGENTA nr.195/2002 privind circulația pe drumuri publice*), cu 

modificările și completările ulterioare  

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca cu modificarile si completarile 

ulterioare 

HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 

 

Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor  

 

LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 

Muncii 

HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Inspecţiei Muncii cu modificarile si completarile ulterioare 

http://www.itmharghita.ro/
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LEGEA  nr.53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare-

Răspunderea disciplinară (art.247- art.252) 

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca cu modificarile si completarile 

ulterioare 

HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 

 


