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ANUNŢ
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR având sediul în
Oradea, strada Armatei Române nr.1B organizează concurs de recrutare, în data de
28.09.2010 proba scrisă şi 30.09.2010 proba de interviu, pentru ocuparea pe durată
determinată, a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Referent clasa III, grad
profesional asistent, treapta 3 de salarizare în cadrul Serviciului Evidenţa Muncii şi
Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în Domeniul Relaţiilor de Muncă – Punct de Lucru
Salonta.
Condiţiile de desfăşurare ale concursului :
a) dosarele de înscriere ale candidaţilor se pot depune la sediul I.T.M.Bihor din Oradea,
strada Armatei Române nr.1B, în perioada 17-25.09.2010 ;
b) probele de concurs, respectiv proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul I.T.M.
Bihor, mai sus menţionat, astfel :
- proba scrisă în data de 28.09.2010, ora 10,00 şi constă în rezolvarea unor teste
grilă;
- proba de interviu în data de 30.09.2010 ora 13,00 pentru candidaţii care au
promovat proba scrisă.
Condiţiile de ocupare pe durată determinată, a funcţiei publice de execuţie temporar
vacante de Referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul
Serviciului Evidenţa Muncii şi Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în Domeniul Relaţiilor de
Muncă – Punct de Lucru Salonta:
candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare ;
studii de specialitate necesare ocupării postului : studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;
condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante:
6 luni ;
cunoştinţe operare pe calculator ;
cunoştinţe privind legislaţia muncii .
În vederea participării la concurs candidaţii vor depune în perioada mai sus menţionată, la
secretarul comisiei de concurs, dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu :
- copia actului de identitate ;
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- formularul de înscriere ;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi vechimea în specialitatea studiilor ;
- cazierul judiciar ;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz,
recomandarea de la ultimul loc de muncă ;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se vor prezenta însoţite de documentele originale,
pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul I.T.M.Bihor, precum şi la telefonul
0259/437804 sau 0259/437015.

INSPECTOR ŞEF
ec.ing.Simona Maria IANCU
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