MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

ANUNȚ
Examen de promovare în grad profesional în data de 26 februarie 2020, ora 10:00
ce va avea loc la sediul Inspecției Teritoriale ISCIR Brașov

ISCIR,
organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de
personalul contractual de execuție din cadrul Inspecțiilor Teritoriale (IT) ISCIR Brașov și
Bacău, după cum urmează:
1. Inspector de Specialitate gradul profesional IA – 4 posturi la IT ISCIR Brașov și 4 posturi la
IT ISCIR Bacău;
2. Inspector de Specialitate gradul profesional I – 1 posturi la IT ISCIR Bacău;
3. Expert gradul profesional IA – 1 post la IT ISCIR Brașov;
4. Expert gradul profesional I – 1 post la IT ISCIR Brașov și 1 post la IT ISCIR Bacău;
5. Consilier gradul profesional I – 1 post la IT ISCIR Bacău.
Pentru a participa la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor
individuale de 2 ori în ultimii 3 ani;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Cererile de înscriere la examen se depun, în original, de către candidaţi până la data de
17.02.2020 la registratura ISCIR Central, în atenția secretarului comisiei de concurs D-na
Carmen Dragomir.
Informaţii referitoare la organizarea examenului pot fi obţinute de luni până vineri între
orele 08.00-12.00 la sediul ISCIR sau la numărul de telefon 021.411.97.60, int. 104 și pe
site-ul ISCIR, www.iscir.ro.
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