ANUNȚURI LOCURI DE MUNCĂ – MAI 2021
Vă mulţumim că aţi ales ANFP ca instituţie pentru efectuarea stagiilor de practică şi sperăm că
experinţa acumulată alături de noi v-a fost utilă pentru înțelegerea domeniului administraţiei
publice și pentru ghidare în alegerea carierei dorite.
În acest context, considerăm oportun să vă anunţăm că, în perioada următoare, ANFP
organizează concursuri de recrutare în poziţii de debutant. Mai multe informaţii cu privire la
posturile scoase la concurs puteţi găsi pe site-ul ANFP, accesând link-ul:
http://www.anfp.gov.ro/continut/Cariera_in_ANFP

1. #ANFP angajează expert, grad asistent
Ai studii superioare şi experienţă profesională de cel puţin 1 an? Vino să lucrezi alături de noi!
Înscrierile la concurs au loc în perioada 19 mai – 07 iunie 2021, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
Proba scrisă va avea loc în data de 23 iunie 2021.
Salariul brut lunar începe de la 5.858 lei, în funcţie de vechimea în muncă, conform Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Detaliile despre calendarul de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare, bibliografia,
tematica, precum şi principalele atribuţii sunt publicate pe site-ul ANFP
https://tinyurl.com/t63c4n82
2. #ANFP angajează referent, grad debutant (2 funcţii)
Ai studii liceale şi doreşti să îţi începi o carieră în funcţia publică? Vino în echipa noastră!
Înscrierile la concurs au loc în perioada 19 mai – 07 iunie 2021, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
Proba scrisă va avea loc în data de 22 iunie 2021.
Salariul brut lunar începe de la 4.155 lei, în funcţie de vechimea în muncă, conform Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Detaliile despre calendarul de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare, bibliografia,
tematica, precum şi principalele atribuţii sunt publicate pe site-ul ANFP
https://tinyurl.com/z3hf7x2v
3. Concursuri de recrutare ANFP
Ai terminat liceul sau facultatea? Ai experienţă ori eşti la început de carieră? Te aşteptăm în
echipa noastră!
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#ANFP organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului dezvoltare aplicații și analiza
datelor - Serviciul evidența informatizată a resurselor umane din sectorul public
Salariul brut lunar începe de la 4.525 lei, conform Legii-cadru nr. 153/2017.
https://tinyurl.com/37vxddhe
expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului avizare autorități și instituții
publice locale - Direcția monitorizarea procedurilor administrative - Direcţia generală
managementul funcţiei publice
Salariul brut lunar începe de la 5.858 lei, conform Legii-cadru nr. 153/2017.
https://tinyurl.com/t63c4n82
expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorități și instituții
publice locale - Direcția monitorizarea procedurilor administrative - Direcţia generală
managementul funcţiei publice
Salariul brut lunar începe de la 9.292 lei conform Legii-cadru nr. 153/2017.
https://tinyurl.com/v7xupfc3
referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului avizare autorități și instituții
publice locale - Direcția monitorizarea procedurilor administrative - Direcţia generală
managementul funcţiei publice (două funcții)
Salariul brut lunar începe de la 4.155 lei conform Legii-cadru nr. 153/2017.
https://tinyurl.com/z3hf7x2v
Informaţii privind dosarul de concurs, condiţiile generale şi specifice, bibliografia şi tematica
concursului se regăsesc în anunţurile publicate pe site: https://tinyurl.com/y7r83sn2
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