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Nr. 5922/A.M.O.F.M.B./08.09.2016 

                                               A N U N ł 

 

AgenŃia Municipală pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcŃii 
publice de execuŃie vacante : 
1.Consilier, grad profesional superior - A.L.O.F.M. Sector 3   
CondiŃii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie 
vacante: 

- Pregătire de specialitate: studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă; 
- Vechime în specialitate: 9 ani; 
- CunoştinŃe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu; 
- IniŃiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, 

seriozitate. 
2.Consilier, grad profesional superior – A.L.O.F.M. Sector 5  
CondiŃii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie 
vacante: 

- Pregătire de specialitate: studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă; 

- Vechime în specialitate: 9 ani; 
- CunoştinŃe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu; 
- IniŃiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, 

seriozitate. 
3.Consilier, grad profesional principal – A.L.O.F.M. Sector 5  
CondiŃii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie 
vacante: 

- Pregătire de specialitate: studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă; 

- Vechime în specialitate: 5 ani; 
- CunoştinŃe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu; 
- IniŃiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, 

seriozitate. 
4.Expert, grad profesional asistent – Serviciul Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi 
Executare Silită a Debitelor  
CondiŃii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie 
vacante: 

- Pregătire de specialitate: studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă; 

- Vechime în specialitate: 1 an; 
- CunoştinŃe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu; 
- IniŃiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, 

seriozitate. 
5.Referent, grad profesional superior – Compartiment R.U.S., Comunicare şi Secretariatul 
Consiliului Consultativ  
CondiŃii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcŃiei publice de execuŃie 
vacante: 

- Pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; 
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- Vechime în specialitate: 9 ani; 
- CunoştinŃe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu; 
- IniŃiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, 

seriozitate. 
 
Concursul va avea loc la sediul AgenŃiei Municipale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bucureşti 
în data de 10.10.2016, ora 10.00 – proba scrisă.  
Înscrierile la concurs se fac până în data de 27.09.2016, ora 16.30. 
RelaŃii suplimentare se pot obŃine de la Compartimentul Resurse Umane Salarizare, 
Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon : 021/316.55.08, 
021/316.28.87  interior 215.     
 

Florentina Rădulescu 

 

Director Executiv  

 

 

Camelia Stan 

 

Expert superior 

Compartiment R.U.S., Comunicare şi Secretariatul C.C. 


