
   
 

1 | 1  
 

Nr. ieșire 4396/A.M.O.F.M.B./09.08.2018 

 

                                           

Î N Ș T I I N Ţ A R E 

 

Referitor la anuntul cu nr. 4203/01.08.2018, publicat pe site-ul Agenţiei Municipale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti și la avizierul sediului din Bucureşti, Str. Spătaru Preda, nr. 
12, sector 5, privind organizarea selecţiei pentru ocuparea celor 12 posturi de Expert SPO 
extern, de natură contractuală, în afara organigramei, pe perioadă determinată, de maxim 40 
luni, aferente poziţiilor din cadrul proiectului “INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele 
Serviciului Public de Ocupare”al cărui beneficiar este Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, vă înștiinţăm că, datorită zilelor libere legale aprobate prin H.G. nr. 
595/07.08.2018, etapa de înscriere a selecţiei se modifică astfel: 

Înscrierile se fac până la data de 14.08.2018, ora 16.30, prin depunerea dosarului de 
candidatură, la sediul A.M.O.F.M. Bucureşti, la Compartimentul R.U.S., Comunicare şi 
Secretariatul Consiliului Consultativ. 
Celelalte etape ale selecţiei vor avea loc, așa cum era prevăzut în anunţul nr. 4203/01.08.2018, 
la sediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, astfel: 

1. În data de 20.08.2018 Etapa I – verificarea dosarelor depuse. Etapă în cadrul căreia 
dosarele depuse după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum și cele 
incomplete vor fi respinse. 

2. În data de 21.08.2018 Etapa II – verificarea îndeplinirii condiţiilor de ocupare a postului 
prin evaluarea CV-ului și a documentelor depuse. 

3. În data de 23.08.2018 Etapa III – selectarea candidaţilor prin interviu pentru 
verificarea cunoştinţelor, competenţelor și abilităţilor necesare îndeplinirii atribuţiilor 
postului, desfăşurat la ora 10.00, la sediul din strada Spătarul Preda, nr. 12, sector 
5, Bucureşti. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane Salarizare, Comunicare 
şi Secretariatul Consiliului Consultativ, telefoane : 0213165508 sau 0213162887 sau 0213169250, 
interior 215.     
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