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ANUNȚ CONCURS 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 130/2020, cu modificările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, 
Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție 
temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului 
dezvoltare implementare proiecte – Direcția programe cu finanțare externă. 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

1. proba scrisă în data de 26 ianuarie 2021, ora 10.00; 
2. proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte. 

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în perioada 11 - 18 ianuarie 2021, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu 
următoarele documente: 

a) formularul de înscriere;   
b) curriculum vitae, modelul comun european;   
c) copia actului de identitate;   
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;   
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice;   

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului;   

g) cazierul judiciar;   
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.   
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. 
 
Condițiile de participare sunt:  
Condiții generale: 
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv: 
 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;    
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b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;   
d) are capacitate deplină de exerciţiu;   
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. 

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de 
către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin 
intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;   

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice;   

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 
publice;    

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei;    

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia 
ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, în condiţiile legii;   

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;   

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute 
de legislaţia specifică.    

 
Condiții de participare 1 funcție publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional 

debutant: 

-studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din 

domeniile ştiinţe economice sau ştiinţe administrative. 

-cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea 

competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu.  

 

Condiții de participare 1 funcție publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional 

debutant: 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

fundamental științe sociale, într-una din ramura de știință: științe economice, științe 

juridice, științe administrative, științe politice, psihologie și științe comportamentale, 

sociologie sau științe ale comunicării. 

-cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea 

competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu.  

  

Atribuţiile postului 1: 
1. Sprijină identificarea şi elaborarea propunerilor de finanţare din fonduri comunitare 

şi alte surse de finanţare internaţională pe baza priorităţilor din Programul de 
Guvernare şi alte documente strategice şi programatice; 

2.  Realizează activitățile de păstrare și selecție a documentelor, conform ordinelor/ 
contractelor de finanțare ale proiectelor aflate în derulare, pentru care ANFP are 
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calitatea de beneficiar/partener, cu asigurarea respectării măsurilor din Manualul de 
identitate vizuală aplicabil și pentru asigurarea unei piste de audit adecvate;  

3. Participă la implementarea proiectelor prin participare la analize de piață și la 
identificarea de documente/informații necesare derulării achizițiilor de 
consumabile, birotică, promoționale pentru activitățile propuse prin proiecte; 

4. Desfăşoară activităţi privind dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi a cadrului 
instituţional al Direcţiei; 

5. Participă în calitate de membru în cadrul echipelor de proiect îndeplinind sarcinile 
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei; 

6. Participă la centralizarea listei cu necesităţilor de proiecte primite din partea 
compartimentelor ANFP; 

7. Întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării 
proiectelor, rapoarte de monitorizare şi evaluare a proiectelor în conformitate cu 
prevederile legale şi a contractelor de finanţare; 

8. Participă la grupuri de lucru, reuniuni, cu relevanţă pentru obiectul de activitate al 
DPFE; 

9. Se documentează în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu; 
10. Asigură păstrarea evidenţei lucrărilor realizate, precum şi accesul la acestea 

conform dispoziţiilor superiorului ierarhic sau, după caz, conducerii ANFP; 
11. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a celor delegate, 

potrivit legii, precum şi a lucrărilor repartizate conform planificărilor stabilite la 
nivelul structurii în care este încadrat; 

12. Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor 
cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de 
utilizator şi a parolei de acces la sistemul informatic al instituţiei; 

13. Elaborează rapoartele de activitate proprii şi colaborează la întocmirea rapoartelor 
lunare şi anule ale direcţiei; 

14. Contribuie la monitorizarea procedurilor aprobate la nivelul Direcției; 
15. Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de 

Directorul DPFE sau Președintele ANFP în domeniul său de competenţă. 
Atribuţiile postului 2: 

1. Sprijină identificarea şi elaborarea propunerilor de finanţare din fonduri comunitare 
şi alte surse de finanţare internaţională pe baza priorităţilor din Programul de 
Guvernare şi alte documente strategice şi programatice; 

2. Realizează activitățile de păstrare și selecție a documentelor, conform ordinelor/ 
contractelor de finanțare ale proiectelor aflate în derulare, pentru care ANFP are 
calitatea de beneficiar/partener, cu asigurarea respectării măsurilor din Manualul de 
identitate vizuală aplicabil și pentru asigurarea unei piste de audit adecvate;  

3. Participă la implementarea proiectelor prin participare la analize de piață și la 
identificarea de documente/informații necesare derulării achizițiilor de 
consumabile, birotică, promoționale pentru activitățile propuse prin proiecte; 

4. Desfăşoară activităţi privind dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi a cadrului 
instituţional al Direcţiei; 

5. Participă în calitate de membru în cadrul echipelor de proiect îndeplinind sarcinile 
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei; 

6. Participă la centralizarea listei cu necesităţilor de proiecte primite din partea 
compartimentelor ANFP; 

7. Întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării 
proiectelor, rapoarte de monitorizare şi evaluare a proiectelor în conformitate cu 
prevederile legale şi a contractelor de finanţare; 

8. Participă la grupuri de lucru, reuniuni, cu relevanţă pentru obiectul de activitate al 
DPFE; 
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9. Se documentează în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu; 
10. Asigură păstrarea evidenţei lucrărilor realizate, precum şi accesul la acestea 

conform dispoziţiilor superiorului ierarhic sau, după caz, conducerii ANFP; 
11. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a celor delegate, 

potrivit legii, precum şi a lucrărilor repartizate conform planificărilor stabilite la 
nivelul structurii în care este încadrat; 

12. Asigură respectarea prevederilor actelor normative din domeniul prelucrării datelor 
cu caracter personal, păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de 
utilizator şi a parolei de acces la sistemul informatic al instituţiei; 

13. Elaborează rapoartele de activitate proprii şi colaborează la întocmirea rapoartelor 
lunare şi anule ale direcţiei; 

14. Contribuie la monitorizarea procedurilor aprobate la nivelul Direcției; 
15. Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de 

Directorul DPFE sau Președintele ANFP în domeniul său de competenţă. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la 
secretarul comisiei de concurs, expert Mihaela Roman, nr. de telefon : 0374.112.795, e-
mail mihaela.roman@anfp.gov.ro. 
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