
 

 

 

 

 

 

Compartimentul Resurse Umane 

Nr. înregistrare: 228549 din 26.10.2022 

 

A N U N Ţ 

privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul Direcției 

Generale Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 organizează la sediul din șoseaua Morarilor nr. 6, 

sector 2, București, examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul instituției, încadrați pe 

funcții publice cu nivel de studii inferior care au dobândit, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o 

diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu 

considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul instituţiei publice, în conformitate cu 

prevederile art. 477, art. 480-481 şi ale art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și H.G.R. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetarea alocate. 

 Funcția publică pentru care se organizează examenul de promovare în clasă este: 

• referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane 

Fizice și Juridice – Direcția Administrare Contribuabili Persoane Fizice și Juridice, cu durată 

normală a timpului de muncă de 8 ore/zi. 

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în clasă 

Examenul de promovare în clasă se organizează la sediul din șoseaua Morarilor nr. 6, sector 2, 

Bucureşti, conform următorului calendar de desfășurare: 

1. selecția dosarelor de inscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depune a dosarelor,  

2. proba scrisă, în data de 15 noiembrie 2022, ora 11:00, 

3. proba interviu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul 

instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă 

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii 



 

• să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel 

superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util 

pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul instituţiei publice, 

• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ. 

 

 Dosarul de înscriere la examen  

Dosarele se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind 

organizarea examenului de promovare în clasă, respectiv în perioada 28 octombrie-1 noiembrie 2022, 

inclusiv, şi conţine în mod obligatoriu: 

• cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă (se pune la dispoziția candidaților la 

Compartimentul Resurse Umane), 

• diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un 

domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției sau 

adeverința care să ateste absolvirea studiilor, 

• adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare 

în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu 

fi fost radiată, în condițiile legii. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei de examen, consilier Ionela Baciu, e-mail 

ionela.baciu@impozitelocale2.ro sau nr. tel. 0720777131 

 

Afișat în data de 27 octombrie 2022, la sediul și pe pagina de internet a DGVBLS2. 

mailto:ionela.baciu@impozitelocale2.ro

