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ANUNT

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati anunta organizarea
concursului organizat in conditiile reglementate de Legea nr. 188/1999 privind statutul
functionarilor publici, republicata, modificata si completata si HG nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu
modificarile si completarile ulterioare, in data de 18.10.2011 ora 9.00 (proba scrisa) si
20.10.2011 ora 12:00 (interviu – pentru candidatii declarati admisi la proba scrisa), la sediul
institutiei din Galati, Strada Domneasca, nr.191 pentru ocuparea functei publice temporar
vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului
Urmarire, Executare Debite si Fond Garantare a Creantelor Bugetare.
Concursul se desfasoara la sediul AJOFM Galati, Strada Domneasca,nr.191,si
consta in parcurgerea a trei etape :
- selectia dosarelor de inscriere;
- proba scrisa ;
- interviu.
Conditiile de desfasurare a concursului :
-

Programul concursului :


18.10.2011-ora 09.00-proba scrisa;



20.10.2011-ora 12.00-interviul.

Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere : 14.10.2011-ora 16.30
Conditii de participare la concurs:
- cetăŃenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- vârsta de minimum 18 ani împliniŃi;

- capacitate deplină de exerciŃiu;
- o stare de sănătate corespunzătoare funcŃiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- indeplinirea condiŃiei de studii prevăzute de lege pentru funcŃia publică ;
- îndeplineşte condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei publice:
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra
statului sau contra autorităŃii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiŃiei, de fals ori a unor fapte de corupŃie sau a unei infracŃiuni săvârşite cu
intenŃie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcŃiei publice, cu excepŃia situaŃiei în
care a intervenit reabilitarea;
-nu a fost destituită dintr-o funcŃie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-nu a desfăşurat activitate de poliŃie politică, astfel cum este definită prin lege.
Conditiile specifice pentru ocuparea postului
-

Pregatire de specialitate : studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta in domeniul economic sau juridic.

-

Cunostinte de operare : PC, Word, Excel, Power Point, Internet ;

-

Vechime in specialitatea studiilor :1 an ;

-

Abilitati, calitati, aptitudini necesare : abilitati de comunicare, capacitate de
adaptare la un volum suplimentar de lucru,capacitate de analiza si sinteza.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs :
•

Cerere de inscriere la concurs ;

•

Copie act de identitate si original ;

•

Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

•

Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si, dupa caz, in specialitate;

•

Cazierul judiciar;

•

Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;

•

Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz,
recomandarea de la ultimul loc de munca;

•

Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica ;

•

Curriculum vitae ;

•

Copie certificat de nastere ;

•

Copie certificat de casatorie.

Nota :
La inscriere candidatul va prezenta si originalele documentelor mentionate mai sus.
Dosarele se vor depune la Compartimentul Resurse Umane si Salarizare al AJOFM Galati
pana in data de 14.10.2011-ora 16.30.
Lista dosarelor acceptate va fi afisata la sediul AJOFM Galati in data de 17.10.2011,
ora 10:00.
Bibliografia, conditiile de desfasurare a concursului precum si conditiile de ocupare
a functiei publice temporar vacante, pot fi consultate la sediul AJOFM Galati, precum si pe
pagina de internet la adresa http://www.galati.anofm.ro.
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