
R_,.,^,,,^ E#lEl@lEr-fi
Dr REcrrI Vlil,? Jl? ['rt"#'r'o'.li"".ro *, ffi ffi E

strM.iorCor.vu 6r17.23, Bl,C6, S..4, Ap.2 1. l./F.,:021.250,71,57 httr.://wrr.ihpozit.l@1.2.re
Op.r.tdlnrAt+r.tl.A. .5.PO.C.Psubni2a91

ANUNT

Av6nd in vedere prevederile HolirArii Guvernului Rominiei w. 2861 20ll pentru aprobarea
Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale 9i a criteriilor de promovare in grade sau
tepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul bugetar pldtit din
fonduri publice, cu modifictrrile 9i completiirile ulterioare,

Direclia Venituri Buget Local Sector 2
organizeazd coacurs pentru ocuparca unai post de

Postul de ingrijitor face parte din categoda personal contractual de execurie li se incheie contract
pe perioadi nedeteminaltr. Concursul va consta in urmdtoarele probe:

. Probi practici" 24 iunie 2019, ora 10:00, la sediul Direcliei Venituri Buget Local Sector 2
din Bd. Gnrii Obor nr. 10.

. Interviu, 27 fufie 2019, ora 10:00, la sediut Direcliei Venihri Buget Local Sector 2 din
Bd. Garii Obor ru. 10.

r in vederea participdrii la concurs, candidafii tebuie si indeptineascA cumulativ condifile
generale precum gi condiJiile specifice stabilite prin figa postului, pentru ocuparca funcliei
contractuale, dup6 cum umeaz6:

Conditii generale de oarticipare la concurs:

a) Are cetAFde lomen4 cetilenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa4inAnd Spa{iului Economic European qi domiciliul in RomAnia;

b) Cunoaqte limba romana, scds gi vorbit;
c) Are varsta minimi reglementati de prevederile legale;
d) Are capacitate deplind de exerciliu;
e) Arc o stare de sAnfiate corcspunzdtoare postului pentu care candideazS, atestati pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitifle sanitare abilitate;
fl Indeplinegte condiliile de studii 9i, duptr caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cednlelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost cordamnatd definitiv pentru sivArgirea unei infracliuni contra umanit?ilii, contra

statului sau contra autoritiifi, de serviciu sau in legatuA cu serviciul, care impiedictr
infdptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei inftacliuni sdvar$ite cu
intenlie, care ar face-o incompatibill cu exercitarca fi.mcliei, cu exceptia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.

Cotrditii specilice petrtru ocupires postului vacant pe perioadtr nedeterminatl stabilite De
btza lisei Dostului vrcena:

-Nivelul studiilor: studii generale sau studii medii liceale absolvite cu diploma de
baaalaureat,'
- Vechime in muncd; minimum 2 ani;



Documetrtele solicitate catrdidatilor Dentru itrtocmirea dosarului de concurs supt:

a) cerere de inscriere la concurs adresat?i conducatorului instituliei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care se ateste nivelul studiilor;
d) copia camehrlui de munci sau duptr caz, adeverinlele care atesti vechimea in muncd, in

meserie gi,/sau in specialitatea studiilor, in copie
e) cazierul judiciar sau o declamtie pe propia rlspundere cA nu are antecedente penale care

sal facA incompatibil cu functia pentru caxe candideazi;
f) adeverinli medicala care sd ateste starea de sendtate corespunzdtoare eliberat6 cu cel mult

6 luni anterior derularii concursului de cate medicul de familie al candidatului sau de
cate urittrlile sanitare abilitate;

g) recomandare de la ultimul loc de muncd;
h) curriculum vitae.

Actele vor fi prezentate !i in original, in vederea verificlrii conformitElii copiilor cu acestea.

Locul de deslisurare:

Proba practicl a concursului va avea loc in data de 24 iunie 2019, ora 10,00, la sediul Direcliei
Venituri Buget Local Sector 2 din Bd. G5rii Obor nr. 10.

Interviul concursului va avea loc in data de 27 iunie 2019, ora 10:00, la sediul Directiei Venitud
Buget Local Sector 2 din Bd. Gdrii Obor nI. 10.
Persoana desemnati penau asiguralea secretariatului comisiei de concurs: Ion Cristin4
coordonator Compartiment Resurse Umane.

Dosarele de inscrier€ se depun in termen de l0 zile lucritorre de la data publicirii anunfului
in Monitorul Olicial al Romaniei, Prrtea a III - a la sediul din Bucuregti, strada Maior Coranr
w,17-23,

Drta limiti de depunere a dosirelor este 07 iunie 2019, ora 14.30.

Etaoele concursului:

. seleclia dosarelor

. proba practictr

. interviul

Data ti ora desl?lguririi acestora;

. seleclia dosarglor: irl termen de 2 zile lucrltoare de la data expirarii termenului de
depunere a dosarului

o poba practici: 24 iunie 2019, ora 10:00
. interviul:27 iunie 2019, ora 10:00

Cdendarul concuBului:

- 2'l -05.2019 - 07.06.2019, inclusiv, ora 1430- depunerca dosarelor pentru concurs la sediut din
Bucuregti, strada Maior Coralu nr. l7-23;
- I 1.06.2019 - selec(ia dosarelor de concus;
- I 1.06.2019 - comunicarea rezultatelor acestei gobe Ia sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd. Gnrii
Obor I 0 qi pe pagina de intemet a acesteiat
- 12.06.2019 - depunerca contestatiilor;
- 12.06.2019 - comunicarea rezultatelor duptr contestafii la sediul D.V.B.L. Seator 2 din Bd.
Gerii Obor l0 qi pe pagina de intemet a acesteia;



- 24.06.2019, ora 1000 - proba practici;
- 24,06,2019 - \olatea gi comunicarea rezultatelor acestei plobe la sediul D.V.B.L. Sector 2 din
Bd. Gerii Obor l0 qi pe pagina de intemet a acesteia;
- 25.06.2019 - depunerea conlesEtiilor:
- 25.06.2019 - comunicaxea rezultatelor duptr contestalii la sediul D.V.B.L. Sector 2 dirl Bd.
Gdrii Obor 1 0 qi pe pagina de intemet a acesteia;
- 27.06.2019, ora 10m - interiu;
- 27.06.2019 - notarea ti comunicarea rczultatelor acestei prcbe la sediul D.V.B.L. Sector 2 din
Bd. GArii Obor 10 9i pe pagina de intemet a acesteia;
- 27.06.2019 - depunerea conlesraliilori
- 28.06.2019 - comunicarea rezultatelor duptr contestalii la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd.
Girii Obor 1 0 gi pe pagina de irtemet a acesteia;
- 28.06.2019 afilarea la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd. Girii Obor l0 qi pe pagina de intemet
a acesteia a rczultatelor finale.

lnformalii suplimentare se pot obline la sediul din stmda Maior Coravu nr. 17-23, la
Compartimentul Reswse Umane , $ la numirul de telefon 021-250.71.57.

Persoantr de contact: Cristina Ion. Adresd de contact: cristina.ion@impozitelocale2.ro.

Anunl afitat la sediul Directiei Venituri Bugct Local Sector 2 ti pe sitc-ul institu(ieiin data
de 27 mai 2019.
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