Rezultatul probei interviu la concursul de recutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante
în cadrul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 în data de 15.03.2022 - 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 inteviu:
Nr.
crt.

Serviciul

Nr.
posturi

Denumirea postului

Numărul de înregistrare atribuit
dosarului de concurs al candidatului

1.

Serviciul Inspecţie Fiscală

1

inspector, clasa I, grad
profesional debutant

255543/02.03.2022

Punctaj
probă
interviu
83,33

1.

Serviciul Informatică şi
Declaraţii On-Line

3

inspector, clasa I, grad
profesional debutant

246188/18.02.2022

75

ADMIS

253705/28.02.2022
253948/28.02.2022

90
73,33

ADMIS
ADMIS

251532/24.02.2022

90

ADMIS

2.
3.
1.

Serviciul Juridic şi Litigii
Fiscale

2

consilier juridic, clasa I,
grad profesional debutant

Observaţii

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 interviu candidaţii care au obţinut minimum de 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie’’.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării
rezultatului probei interviu (termenul de 24 de ore se calculează în conformitate cu prevederile Codului de Procedura Civilă) sub sancţiunea
decăderii din acest drept, la sediul D.G.I.T.L.S.3 din str. Sfânta Vineri nr. 32, sector 3 – Serviciul Fluxuri de Documente, Strategii de Dezvoltare a
Calităţii şi Resurse Umane.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.
Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
S-a afisat în data de 17.03.2022 la ora 17.30 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.
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