MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRATE FISCALA

A N U N Ţ
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul său, în
data de 15 octombrie 2015, ora 10,00 probă suplimentară (practică) eliminatorie în
testarea cunoştinţelor de limba engleză şi în data de 16 octombrie 2015, ora 11, 00
(proba scrisă), concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante
de expert, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul de formare
profesională din cadrul Direcţiei generale de organizare şi resurse umane.
Condiţii de participare la concurs:
- condiţii generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu
modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoştinte de operare pe calculator: utilizare internet, operare Word, Excel, altele: –
nivel mediu;
- cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate asupra lucrărilor efectuate,
capacitate de comunicare, rapiditate în executarea lucrărilor, flexibilitate în gândire,
capacitate de lucru în echipă, respectul faţă de lege, loialitate faţă de interesele
instituţiei.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
- concursul se organizează la sediul Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia
Natională de Administrare Fiscală din strada Apolodor nr.17, Sector 5, după cum
urmează:
- în data de 15 octombrie 2015, ora 10,00 probă suplimentară (practică) eliminatorie
în testarea cunoştinţelor de limba engleză ;
- în data de 16 octombrie 2015, ora 11, 00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 15.09.2015 – 05.10.2015 la
sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mezanin, camera, 204, şi vor conţine
în mod obligatoriu:
 copia actului de identitate;
 formularul tip de înscriere completat;
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate, fiind necesare doar pentru stabilirea drepturilor
salariale;
 cazierul judiciar ;

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 declaraţia pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică;
 dosar de încopciat sau dosar cu şină (cartonat).
Documentele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate, sau în copii
însoţite de documentele originale.
Bibliografia de concurs necesară este ataşată la prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia generală de organizare şi resurse
umane, telefon 021-319.97.59 /int.1342.“

