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ANUNŢ
DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

ORGANIZEAZĂ

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL A 
FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Condiţii pe care funcţionarul public trebuie să le îndeplinească cumulativ 
pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani;

- să  nu  aibă  în  cazierul  administrativ  o  sancţiune  disciplinară  neradiată  în 
condiţiile legii.

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere:
- cerere de înscriere;
- adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării 

vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani;
- certificat  de  cazier  administrativ,  care  se  eliberează  de  către  A.N.F.P.  la 

solicitarea D.V.B.L. Sector 2 ;

Concursul se va desfăşura în data de 21.06.2012, ora 11  oo  , proba scrisă  , iar în 
data de 25.06.2012, ora 10  oo  ,  interviul  ,  ambele probe la sediul  Direcţiei  Venituri  
Buget Local Sector 2, din b-dul Gării Obor nr.10.
Data limită de depunere a dosarului de înscriere este de 08.0  6.2012  ,    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 examen pot fi obţinute la numărul de telefon: 021.250.71.57.

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTIAN DUŢU



BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat in data de 20.06.2012 în vederea promovării într-un grad superior a 
funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de promovare

Compartimentul Control Intern, Managementul Calitatii

                      

      1.         Ordinul MFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, republicat;

2        Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi  

completările ulterioare;

      3.         Legea nr.7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
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pentru examenul organizat in data de 20.06.2012 în vederea promovării într-un grad superior a 
funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de promovare

                                                    Compartimentului Resurse Umane

1. Legea  nr.  188  /  1999  privind  statutul  funcţionarilor  publici,  republicată  (r2),  cu 

modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 53 / 2003 –Codul Muncii, republicata;

3. Legea cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri  

publice;

4. H.G. nr. 432 / 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

5. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata;

6.       H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
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pentru examenul organizat in data de 20.06.2012 în vederea promovării într-un grad superior a 
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Serviciile de impunere, recuperare creanţe si monitorizare amenzi

6. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal – Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

7. H.G.  nr.  44  /  2004 privind Normele  metodologice  de aplicare  a  Legii  nr.  571 /  2003  
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.G.  nr.  92  /2003 privind  Codul  de  procedură fiscală,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare;

9.  H.G. nr. 1050 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare;

      5.         O.G. nr. 2 / 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

                  ulterioare;

6       Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi  
completările ulterioare;

7.         Legea nr.7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata.

DIRECTOR EXECUTIV,

CRISTIAN DUŢU


	BIBLIOGRAFIE
	BIBLIOGRAFIE
	BIBLIOGRAFIE

