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ANUNT
In conformitate cu H.G. nr. 2861 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcfiilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice gi a Legii nr. 531 2003 Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare Direclia Venituri Buget
Locol Sector 2 organizeozd concurs pentru ocupdrea pe perioodd nedeterminatd a unui post
controctual de execulie vacant corespunzdtor funcliei contractuale de:

o

consilier I (cu activitate de arhivd) - Serviciul Achizilii Publice Administrativ

in

vederea participirii la concurs, candidalii trebuie sd indeplineasci cumulativ
condiliile generale precum Si conditiile specifice stabilite prin figa postului, pentru ocuparea
functiei contractuale, dupd cum urmeazi:
Conditii senerale:

a)
b)
c)
d)
e)

0

are cetSlenia rom6n5, cetdtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartin6nd Spatiului Economic European 5i domiciliulin RomSnia;
cunoagte limba rom6na, scris gi vorbit;
v6rsta minimb reglementatb de prevederile legale;
are capacitate deplind de exercitiu;
are o stare de sdnitate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestatd pe
baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unititile sanitare
a bilitate;
indeplinegte condiliile de studii gi, dupb caz de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnati definitiv pentru

siv6rgirea unei infractiuni contra umanititii,
statului
sau
contra
autoritdtii,
contra
de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care
impiedicd infiptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
sSv6rgite cu intenlie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice stabilite pe baza fisei postului vacant:
-Studii universitare absolvite cu diplomd de licenld tn domeniul istorie;
- Diploma/Atestat de "funcyionar documentare" avizat de Arhivele Nationale;
- Experienla in arhivare vechime minim 5 ani;
- Cunostinte de operare PC,'
- Disponibilitate deplasare tn teritoriu peste 50o% din timp.

Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs sunt:

a) cerere de inscriere la concurs adresati conducitorului institutiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi a altor acte care atestd
d)
e)

0
g)

efectuarea unor specializdri, precum 5i copiile documentelor care atesti indeplinirea
condiliilor specifice ale postului;
copia carnetului de muncb sau dupi caz, adeverinlele care atesti vechimea ?n muncd,
in meserie Si/sau in specialitatea studiilor, in copie
cazierul judiciar sau o declaralie pe propia rispundere cd nu are antecedente penale
care s5-l faci incompatibil cu funcfia pentru care candideazS;
adeverin!5 medicalS care si ateste starea de sinitate corespunzbtoare eliberati cu cel
mult 6 luni anterior derulSrii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau
de citre unitSlile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Actele vor fi prezentate giin original, in vederea verificirii conformitStii copiilor cu acestea.
Locul de desfisurare:

Proba scrisd a concursului va avea loc in data de 27.LL.20t7, ora 10.00, la sediul Direcliei
Venituri Buget Local Sector 2 din Bd, Girii Obor nr. 10.
Persoana desemnatd pentru asigurarea secretariatului comisiei de concurs: lon Cristina,
coordonator Compartiment Resurse Umane
Dosarele de inscriere se depun in perioada: 03.11 - L6.LL.2017 la sediul din Bucureqti, strada
Maior Coravu nr. 17-23, in termen de 10 zile lucritoare de la data publicSrii anuntului in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a lll - a.
Data

limiti

de depunere a dosarelor este L6.LL.2OL7, ora 15.30.

Etapele concursului:

o
o
o

selectia dosarelor
proba scrisi
interviul

Data gi ora desfSgurdrii acestora:

o seleclia dosarelor
o proba scrisi
o interviul
Calendarul concursului

-

17.11'.2017

27.11.20L7, ora L000
29.1,1,.2017, ora 1000

:

03.11. - 1,6.1,1".2017, inclusiv, ora L630- depunerea dosarelor pentru concurs la sediul din
Bucureqti, strada Maior Coravu nr.17-23;
- 17 .11.2017 - seleclia dosarelor de concurs;
- 17Jl20l7 - comunicarea rezultatelor acestei probe la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd. Garii
Obor 10 ;i pe pagina de internet a acesteia;
- 20,1L2017 - depunerea contestafiilor;

-

-

comunicarcarczultatelor dupd contestalii la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd.
pe
paginade internet a acesteia;
Ei
- 27,11,2017, ora 10oo - proba scrisi;
- 27.1L2017 - notarea gi comunicarea rezultatelor acestei probe la sediul D.V.B.L. Sector 2
din Bd, Garii Obor 10 qi pe pagina de internet a acesteia;
- 28.tL2017 - depunerea contestatiilor;
- 29,17.2071, ora 1000 - comunicarearczultatelor dupd contesta{ii la sediul D.V,B.L. Sector 2
din Bd. Gdrii Obor 10 ;i pe pagina de internet a acesteia;
- 29.11.2017, ora 10oo - interviu;
- 29.11.2017 - notarea gi comunicarea rezultatelor acestei probe la sediul D.V.B.L. Sector 2 din
Bd. Gdrii Obor 10 gi pe pagina de internet a acesteia;
- 04.12.2O17 - depunerea contestatiilor;
- 05.12.201-7 - comunicarea rezultatelor dupd contestatii la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd.
Gdrii Obor 10 ;i pe pagina de internet a acesteia;
- 06.12.2017 - afigarea la sediul D,V.B,L. Sector 2 din Bd. Garii Obor 10 qi pe pagina de
internet a acesteia arezultatelor finale.
21.11.2017

Gdlii Obor l0

Bibliografia pentru concurs:

L. Legea Arhivelor Nalionale nr, t6/

1996, republicatS, cu modificbrile gi completirile

lterioare;
Ordinul de zi rc. 2I7 din23.05.1996 privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de
documente cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 05.07.1996 normative privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de
depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati cu
modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr.67712001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea nr. 47712004 privind Codul de conduit[ a personalului contractual din autoritdlile sau
instituliile publice;
6. Legeanr. 5312003 Codul Muncii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
u

2.

informalii suplimentare se pot obline la sediul din strada Maior Coravu nr. \7-23,la
Compartimentul Resurse Umane , Ei la numdrul de telefon021-250.7L57.
Persoand de contact: Cristina Ion. Adresd de contact: cristina.ion@impozitelocale2.ro.

Intocmit: Ion Cristina

Coord.C.R.U.

Anun{ afiqat la sediul Direcliei Venituri Buget
03 noiembrie20lT,

27.10.20t7
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