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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! 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Cariera_in_ANFP
https://www.facebook.com/hashtag/anfp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXU2hG5nUWodKb2PV44bVz9c40QPgw_3C4_cDG7Wdc-sUUG1XSRBInCS0mCubeeryzpZJ-zO5u1xymQ5EuUDcabgI0jfIj6lwOO45943Cj6GQoAHdp71lmXl6dl0qhgeo_LNhdlGlt5LhUFFciLGcn2&__tn__=*NK-R
https://tinyurl.com/t63c4n82?fbclid=IwAR1dqMsoEd0TncAHnkEhBGEQKuJuR2FVLgYhlCv6enRDyel-XbUH1xNV9mc
https://www.facebook.com/hashtag/anfp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVULKf-Hwx_vEMwjRQYR5IgG6Ixxu6Xy-mU82Jgy3wKCyggi6RWVyRXe7t4S6Y5CB8Ajusw9EtBQFSj2qtxEEQJi1Uve5hqPPNQVKwVWyT0HWY99YJiWdF_Y2tKw7OjuVcdaiEERJPtaUijaH3g1seq&__tn__=*NK-R
https://tinyurl.com/z3hf7x2v?fbclid=IwAR3YzQ1EDtLOKsT2emX5O23MMmQz8EE_x-UIuGNInokTxanQQtYipbZxlaM
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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 

 

https://www.facebook.com/hashtag/anfp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP2j39c_eULYhJuc69rCiF34E1fzcjnhlOZOt60w55URL1HQNm1Dq1wPpJWmfmh7xs3NQxJy47XHhH5ZnI7U5oYPSmkoGQ3gvAAfpWD7Hd9uL2innNYtlbj2tw1lXCd0sz78kmLOZiaxb32T5Froa2&__tn__=*NK-R
https://tinyurl.com/37vxddhe?fbclid=IwAR1TwO2sne42qU5QmWCroTz0jVVPHqKnsfOX2EoY9zXAFZdigP6D5T3cBkk
https://tinyurl.com/t63c4n82?fbclid=IwAR1rsKyDhyJo37t1X3ALLkrSprk_ezOMEnitzZH-jUFNTLwGXnNMgYyes-Y
https://tinyurl.com/v7xupfc3?fbclid=IwAR1wCVjWyK5iB0iEvcnOggDwmVEP2UbuZAdwbVl0nafD5uX2QrUkitXLDH8
https://tinyurl.com/z3hf7x2v?fbclid=IwAR1bZFOBq3j5eu7s46mIc_3Yjx8hZWcJPczUv-6z5eZDx1uzPGzy8OGccl4
https://tinyurl.com/y7r83sn2?fbclid=IwAR0gfI9KcmX9D5SlN82nwa76rsq2gcA9ijN6-wxY2BYV_hoaQa-8vJOw8U0

