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      Aprob 
                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV , 
                                                                                         Teodor Dimitriu 
 
 

 
ERATA 

ANUNŢ DE SELECŢIE 
 
 
 

pentru ocuparea a 5 funcţii contractuale vacante de Expert SPO extern 
în vederea desfășurării activităţilor proiectului „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în 
Evidenţele Serviciului Public de Ocupare” contract finanţare POCU/135/2/3/113589 

 
 
           Având în vedere HOTĂRÂREA nr. 595 din 2 august 2018 art. 1-1 Pentru 
salariaţii din sectorul public prin care zilele de 16 si 17 august 2018 au fost declarate 
zile libere la nivel national , AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE 
MUNCĂ BOTOȘANI, cu sediul în Botoșani, str.Colonel Tomoroveanu nr.2, anunţă  
urmatoarele modificari in desfasurarea concursului de selectie: 
 

I. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII 
 

Candidaţii vor depune documentele la sediul A.J.O.F.M. Botoșani din Botoșani, 
str.Colonel Tomoroveanu nr.2, la secretariat.  Programul de preluare al dosarelor este  
de luni până joi între 900-1500 și vineri între orele 900-1200. Ultima zi de primire a 
dosarelor este  20 august 2018, ora 10:00. 
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum și 
cele incomplete vor fi respinse. 

 
II. PROBELE SELECŢIEI 

 
Selecţia constă în parcurgerea a trei etape, astfel: 



 
1. Prima etapă :  

În data de 20 august 2018, ora 10:1500- verificarea dosarelor depuse de 
către candidaţi. 
Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conţină toate 
documentele solicitate care trebuie să dovedească îndeplinerea condiţiilor 
obligatorii din anunţul de selecţie. 
Lista candidaţilor declarati admiși/respinși va fi publicată la sediul A.J.O.F.M. 
Botoșani din Botoșani, str.Colonel Tomoroveanu nr.2, la avizier, și pe pagina de 
Internet a A.J.O.F.M. Botoșani-rubrica Despre noi-, la data de 20.08.2018, ora 
1200. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.O.F.M. Botoșani, la 
secretariat, în termen de 24 ore de la data și ora publicării rezultatelor acestei 
etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
CANDIDAŢII VOR FI PREZENŢI CU ACTELE ORIGINALE LA EI -20.08.2018 ora 
10:1500 
 

2. Etapa a doua :  
 

În data de 21 august 2018 – ora 1200. - verificarea îndeplinirii condiţiilor de 
ocupare a postului prin evaluarea CV-ului şi a documentelor depuse. 
Această probă este de asemenea eliminatorie, la interviu urmând a participa 
persoanele care au obţinut calificativul ”admis”.  
Lista candidaţilor declaraţi admiși/respinși va fi publicată la sediul A.J.O.F.M. 
Botoșani din Botoșani, str.Colonel Tomoroveanu nr.2, la avizier, și pe pagina de 
Internet a A.J.O.F.M. Botoșani în ziua desfășurării etapei, respectiv 21.08.2018, 
ora 1400. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.O.F.M. Botoșani, la 
secretariat, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei 
etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

 
3. Etapa a treia:  

 
 

             În data de 23 august 2018 ora 1000 – interviul, sub formă scrisă, constă în 
verificarea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii 
atribuţiilor postului. 

          Interviul se va desfășura la sediul A.J.O.F.M. Botoșani din Botoșani, str.Colonel 
Tomoroveanu, etaj 3, cam. consiliu. 
În urma susţinerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 
de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Interviul constă în 10 
întrebări, 4 adresate de președintele comisiei de concurs și câte 3 de ceilalţi 
doi membri, fiecare notată cu 10 puncte. Va fi admis candidatul care a obţinut 
un punctaj de minim 70 puncte. 
Rezultatele probelor de concurs vor fi afișate la sediul AJOFM Botoșani, la 
avizier, si pe site-ul agenţiei  cu precizarea punctajelor și a 
sintagmei”admis”sau”respins. 
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul A.J.O.F.M. Botoșani, la 



secretariat, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei 
etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

 
 
 
 
 Afișat azi: 10.08.2018       Comisia de concurs, 
 


