
     

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 

în cadrul Directiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 în data 20.02.2023 - proba scrisă 

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr..57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 62 alin. (3) din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia 

de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

 

Nr. 

crt. 

Serviciul Nr. 

posturi 

Denumirea postului Numărul de înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere la concurs 

Punctaj 

proba scrisă 

Observaţii 

1. 
Serviciul Juridic şi Litigii Fiscale 

1 consilier juridic, clasa I, grad 

profesional superior 

Nr. 271124/19.01.2023 

 

88,66 ADMIS 

2.  Serviciul Constatare Impunere Persoane 

Juridice 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

Nr. 275077/26.01.2023 

 

70,66 ADMIS 

3.  Serviciul Constatare Impunere Persoane 

Fizice I 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

Nr. 277262/31.01.2023 

 

61 ADMIS 

4.  Serviciul Fluxuri de Documente, 

Strategii de Dezvoltare a Calităţii şi 

Resurse Umane 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

Nr. 277285/31.01.2023 

 

63 ADMIS 

5. Serviciul Informatică şi Declaraţii On-

Line 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

Nr. 277266/31.01.2023 

 

80,66 ADMIS 

6. 
Serviciul Inspecţie Fiscală 

1 referent, clasa III, grad 

profesional superior 

Nr. 277473/31.01.2023 

 

82,33 ADMIS 

7. 
Serviciul Juridic şi Litigii Fiscale 

1 referent, clasa III, grad 

profesional principal 

Nr. 280071/02.02.2023 

 

67,33 ADMIS 



     

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

,,sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum de 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea 

funcţiilor publice de execuţie’’. 

 Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 20.02.2023, ora 13.00, la punctul de lucru din str. Câmpia Libertăţii nr. 36, sector 

3. 

 S-a afişat în data de 20.02.2023 la ora 12.30 la locul de desfăşurare a concursului situat în Str. Câmpia Libertăţii nr.36 și pe pagina de internet a 

D.G.I.T.L.S.3, www.ditl3.ro/Anunţuri/Resurse umane. 

 

 

                                            Secretar  

                                                                                                                                                        Tudorică Mariana 

                                                                                                                                      inspector 
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