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ANUNŢ 

 
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA organizează, în zilele de 

8 şi 10 februarie  2016 concurs pentru promovare în gradul profesional pentru funcţionarii publici din cadrul 

instituţiei , care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pentru :  

Inspector , gradul profesional principal – un post 

Inspector , gradul profesional superior – două posturi 

Concursul se va desfăşura la sediul agenţiei din Miercurea - Ciuc şi va consta din două probe: 

-  08.02.2016 ora 900  – proba scrisă; 

-  10.02.2016 ora 1200 – interviul. 

Condiţiile de participare la concurs:  

- cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;  

-calificativul obţinut la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici, cel puţin 

«bine»;  

- fără sancţiuni disciplinare neradiată în condiţiile legii. în cazierul administrativ.  

În vederea înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional candidaţii vor depune, la secretariatul AJOFM 

Harghita, următoarele documente: 

 adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din 

care se promovează; 

 copii ale fişelor de evaluare din ultimii 2 ani; 

 formular de înscriere (se va furniza de către Compartimentul Resusre umane al AJOFM Harghita) 

Data limită de depunere a documentelor este 27.01.2016, ora 1630. 

 

Informatii suplimentare, pot fi solicitate la Compartimentul Resurse Umane la sediul  instituţiei din Miercurea-Ciuc, 

B-dul Fratiei nr. 2, tel 0266 313423. 
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BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul de promovare în gradul profesional superior 

 
 
 

1.  Legea nr. 202/2006 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Agenţiei Naţionale  

     pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2.  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

4.  Legea nr.250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002  privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  şi modificarea Legii 

nr.116/2002 privind combaterea marginalizării sociale; 

5. Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor; 

6. HG.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor; 

7. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

8. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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