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                                                                          ANUNŢ

DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 
ORGANIZEAZĂ CONCURS LA SEDIUL 

DIN B-DUL GĂRII OBOR nr. 10, SECTOR 2,
 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR  FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE:

                      ∇    1 post şef serviciu       - serviciul Impunere Persoane Fizice III                    
- studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă
- vechime: minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare
- operare PC                                                                                 

      ∇    1 post şef serviciu       - serviciul Juridic  
-    studii superioare juridice  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă
- vechime: minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare
- operare PC                                                                                 

      ∇    1 post şef birou           - biroul Inspecţie Fiscală  
-    studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă
- vechime: minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare
- operare PC                                                                                 

      ∇    1 post şef birou           - biroul Monitorizare Amenzi 
-    studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă
- vechime: minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare
- operare PC                                                                                 

       ∇    1 post şef birou           - biroul Control Intern 
-    studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă
- vechime: minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare
- operare PC                                                                                 

                                                        -  //  -

                                          



                                                        -   2   -

  Condiţii generale de înscriere la concurs:
- are cetăţenia română ;
- domiciliul stabil în Bucureşti;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni prin care ar deveni 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice respective;
- alte condiţii prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999- statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
             Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere:
          a). copia actului de identitate;
          b). formularul de înscriere ( se primeşte de la secretariat );
          c). copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care  atestă efectuarea unor
               specializări;
          d). copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
               muncă sau, după caz, în specialitate;                              
          e). cazierul judiciar;
          f). adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
          g). copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale   sau,   după caz, 
               recomandare de la ultimul loc de muncă;                      
          h). declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
                activităţi de poliţie politică. 

Concursul se va desfăşura în data de 17.09.2007, ora1030, proba scrisă, iar în data 
de 18.09.2007, ora 1030, interviul, ambele probe la sediul  Direcţiei Venituri Buget  
Local Sector 2 din Str. Maior Coravu Nr. 17 - 23
Data limită de depunere a documentaţiei de înscriere este 06.09.2007 la sediul 
Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, din  b-dul Gării Obor nr.10.
Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele 
necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la telefoanele:   250.71.57

                                         DIRECTOR EXECUTIV,
                                              CRISTIAN DUŢU


