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                                                                                         Nr.  6731/ 09.05.2017 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA 

 

organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector, clasa I, gradul profesional principal,  

la Compartimentul Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare și Implemntare măsuri active. 

              Concursul se va desfăşura la sediul Agenţiei din Miercurea - Ciuc şi va consta din următoarele probe: 

-  23.05.2017 ora 10
00

  proba scrisă; 

-  25.05.2017 ora 12
00

 – interviul. 

Condiţiile de participare la concurs:  

Condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Condiţii specifice: 

 Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 Vechime în specialitatea funcției : minim 5 ani; 

 Cunoştinţe de operare PC – Word, Excel, Internet –nivel mediu; 

 Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, capacitate de lucru în echipă, iniţiativă şi  

creativitate, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de adaptare la volum mare de lucru şi diversificat,  

 disponibilitate pentru deplasări. 

În vederea înscrierii la concurs candidaţii vor depune, la secretariatul AJOFM Harghita, următoarele documente: 

 formular de înscriere, tip  (se va furniza de către Compartimentul Resurse umane al AJOFM Harghita) 

 copia actului de identitate ; 

 certificat de căsătorie ;  

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; 

 copie după carnetul de muncă și/sau adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă şi, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice.  

 cazier judiciar; 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare depunerii dosarului de 

concurs, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică 

 declarația pe propria răspundere conform art.54 din legea 188/1999. 

       Modelele de adeverinţă și declarațiile se pot descărca de pe:  http://www.anfp.gov.ro/continut/Formulare_tip, ori se  

       pot solicita la sediul AJOFM Harghita la Compartimentul Resurse umane. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru certificare sau în copii legalizate. 

       Data limită de depunere a documentelor este 16.05.2017, ora 16
30

. 

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

Fratiei nr. 2, tel 0266 313423. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

TIBERIU PANESCU 
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BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul de ocupare temporară a postului vacant aferent funcției publice 

inspector gradul profesional principal 
 
 

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  002 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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TIBERIU PANESCU 


