ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17,
sector 5, organizează în data de 17 decembrie 2018 (proba scrisă), ora 10.00 examen pentru
promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care
sunt numiți în funcții publice de execuție specifice de inspector antifraudă.
Înscrierile se fac în perioada 16.11.2018 - 03.12.2018, în zile lucrătoare, între orele 8:30 –
17:00 (luni – joi) şi 8:30 – 14:30 (vineri). Dosarele se depun de către candidaţi la sediul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală- Direcția generală de organizare și resurse umane.
Condiţii de participare la examen:
Conform prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 republicată (2), privind Statutul
funcţionarilor publici, pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în
care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi.
Dosarul de inscriere trebuie sa conţină următoarele documente:
- cererea de înscriere (imprimata faţă-verso) prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul anunt;
- copia actului de identitate;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează. (în vederea eliberării
adeverințelor care să ateste vechimea în gradul profesional în funcția din cadrul ANAF candidații
trebuie să depună cerere scrisă la Direcția generală de organizare și resurse umane).
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcţionarul public s-a aflat în activitate.
- acord privind datele cu caracter personal, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la
prezentul anunţ (modelul de declaratie se poate dowlanda de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea
DESPRE ANAF/ Organizare / Resurse umane / Concurs Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi indosariate intr-un dosar cu șină
(cartonat).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
tehnic al comisiei de examinare şi evaluare.
Atenție: Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor trebuie sa
depună o adeverință eliberată de unitatea de parchet unde sunt detașați care să cuprindă
situația absențelor nemotivate/concediilor fara plată și situația disciplinară pe perioada
detașării.
Cererea de înscriere poate fi listata de pe site-ul ANAF (față-verso).
Sunt considerate complete dosarele de concurs care conţin toate documentele prevăzute,
până la termenul limită al perioadei de înscriere stabilit în anunţul de concurs.
Examenul constă în trei etape, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă
c) interviul
Bibliografia aferentă este cea prevazută în anexa nr. 2 la prezentul anunţ.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 021/319.97.59 / int. 2018, 2011, 2492, 2026,
2047, 2059 precum şi pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea DESPRE ANAF/ Organizare / Resurse
umane / Concurs Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
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