Nesecret

Nr.54/1127/2018/19.11.2018

ANUNŢ
Din data de 19.11.2018
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în temeiul dispozițiilor art.32
alin.(3), din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.90 alin.(9) din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunţă ocuparea prin transfer la
cerere a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale.
Denumirea postului: Șofer treapta I în cadrul Serviciului suport operațional.
Nivelul postului: funcţie publică contractuală, de execuție.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2..Experiență: cel puțin 6 ani în conducerea autovehiculelor.
3.Perfecţionări (specializări): permis de conducere categoria B
4. Abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini necesare: abilitatate deosebită în conducerea autovehiculului;
cunoaşterea legislaţiei în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; corectitudine deosebită şi
spirit de răspundere.
Documente necesare şi dată limită:
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Agenției Naționale de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate situat în București, bd. Regina Elisabeta, nr. 3, etj. 3, sector 3, cod
poștal 030015 sau pe adresa de e-mail anabi@just.ro, în termen de 20 de zile de la publicarea
prezentului anunţ, următoarele documente:
a)cerere de transfer;
b)cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să – l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
c) curriculum vitae;
d)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate;
e)copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după
caz;
f)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de instituţia publică ;
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g)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele și emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copiile actelor prevăzute la lit.e) –g) vor fi prezentate în copii legalizate sau însoțite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către un
reprezentatnt cu atribuții în resurse umane din cadrul Serviciului suport operațional, iar celelalte
documente se vor depune în original.
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate va organiza un interviu cu
candidații, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora prin afişarea la
sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, din București bd. Regina
Elisabeta, nr.3, etj.3, sector 3, cod poștal 030015, precum şi pe pagina de internet:
https://anabi.just.ro, la secţiunea ”Cariere”.
Informații suplimentare referitoare la procedura de transfer la cerere se pot obține de la ANABI Serviciul suport operațional - tel. 0372.573.000/int.113 sau prin e-mail, la adresa: anabi@just.ro.
Bibliografie:
•
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
•
Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu
modificările și completările ulterioare;
•
Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a
parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările
ulterioare.
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