
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rezultatul probei interviu 
la examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Generale 

Venituri Buget Local Sector 2, organizat în data de 28.11.2022 – proba scrisă 
 
 Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și art. 62 alin. (3) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare, comisia de examen comunică urmatoarele rezultate ale probei interviu: 
 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare 

atribuit 

dosarului de 

inscriere la 

concurs 

Funcția publică 

solicitată 
Structura 

Punctajul 

obținut la 

proba 

interviu 

Rezultatul 

probei 

interviu 

1. 232626 

Inspector clasa I 

grad profesional 

superior 

Serviciul Programări 

Online Persoane 

Fizice, DACPFJ 

50 puncte ADMIS 

2. 232629 

Inspector clasa I 

grad profesional 

superior 

Serviciul Programări 

Online Persoane 

Fizice, DACPFJ 

53,33 puncte ADMIS 

3. 233315 

Inspector clasa I 

grad profesional 

principal 

Serviciul Impunere 

Persoane Fizice, 

DACPFJ 

50 puncte ADMIS 

4. 230699 

Inspector clasa I 

grad profesional 

principal 

Serviciul Recuperare 

Creanțe Persoane 

Fizice și Juridice, 

DACPFJ 

60 puncte ADMIS 

5. 230697 

Inspector clasa I 

grad profesional 

principal 

Serviciul Recuperare 

Creanțe Persoane 

Fizice și Juridice, 

DACPFJ 

50 puncte ADMIS 

6. 235150 

Inspector clasa I 

grad profesional 

principal 

Compartimentul 

Consiliere pentru 

Cetățeni, DAC 

80 puncte ADMIS 

7. 236322 

Inspector clasa I 

grad profesional 

superior 

Biroul Prelucrare 

Automată Date 
60 puncte ADMIS 



 

Nr. 
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înregistrare 
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interviu 

8. 236433 

Consilier juridic 

clasa I grad 

profesional 

superior 

Compartimentul 

Juridic 
80 puncte ADMIS 

9. 237541 

Inspector clasa I 

grad profesional 

principal 

Compartimentul 

Monitorizare 

Amenzi DACPFJ 

70 puncte ADMIS 

 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de 
înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 
afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se 
depune la registratura DGVBL Sector 2 din șoseaua Morarilor nr. 6, Sector 2 București. 
 
Afişat astăzi 05.12.2022, ora 13:00, la sediul DGVBL Sector 2 și pe site-ul institutiei 
www.impozitelocale2.ro la secțiunea special creată. 
 
 
 

Secretar comisie concurs, 
Ionela Baciu, consilier 

http://www.impozitelocale2.ro/

