
 
 

 
 

 
                                                                                                                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANUNŢ  
cu privire la ocuparea, prin transfer, a unui numar de maxim 350 posturi 

vacante din cadrul  aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administare 
Fiscală, respectiv din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice 

Bucuresti 
  

 
 
 
 
In şedinţa Guvernului din data de 21 august 2013 a fost aprobat 

Memorandumul cu tema: ocuparea prin transfer a unor posturi vacante din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală rezultate în urma aplicării Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi şi limitele de cheltuieli aprobate. 

Prin acest memorandum, s-a aprobat demararea procedurii de transfer a 
personalului din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice 
pe posturile prevăzute ca vacante în urma reorganizării din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare – aparat propriu şi al Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice Bucureşti, în limita unui număr de maximum 350 de 
posturi . 

 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si Directia Generala Regionala a 

Finantelor Publice Bucuresti, anunţă posibilitatea ocuparii, prin transfer, in conditiile 
legii, a unui numar de maxim 350 posturi vacante, conform anexelor la prezentul 
anunt . 

 
Candidaţii interesaţi trebuie să deţină o funcţie publica in cadrul directiilor 

generale regionale ale finantelor publice . 
 

 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală Str. Apolodor nr. 17 

Sector 5, Bucureşti 
Tel : + 021 3199759 int.1128 
Fax : + 021 3199692 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 



Cerinţele minime obligatorii pentru ocuparea posturilor vacante sunt cele 
mentionate in dreptul fiecarui post . 

Facem precizarea ca locul desfasurarii activitatii in cazul efectuarii transferului, 
in conditiile legii, este Bucuresti, cu exceptia serviciilor teritoriale ale Directiei 
generale de administrare a marilor contribuabili . 

 
 
Procedura derulării selecţiei 
 În vederea supunerii spre aprobare conducerii Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala, respectiv a conducerii Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti, a solicitarilor de transfer, si respectiv a derularii tuturor etapelor 
prevazute de lege pentru efectuarea transferului, Agenţia, respectiv Directia 
Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti va organiza, un interviu cu 
functionarii publici solicitanţi, în condiţiile legii. 

 
In vederea participarii la interviu, persoanele interesate vor depune o solicitare 

de participare la interviu, însoţită de un Curriculum Vitae (in format european) si de 
documentele care atesta indeplinirea conditiilor minime obligatorii, la: 

- Direcţia Generală de Organizare şi Resurse Umane (str. Apolodor nr.17, 
sector 5, Bucuresti, P2, camera 202); 

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti (str. Prof. 
Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, Bucuresti, etaj.IV, camera 403) 

pana cel mai târziu vineri, 30 august 2013, ora 15,00 . 
 
Data, ora şi locul susţinerii interviului sunt urmatoarele: 
- sambata, 31 august 2013, incepand cu ora 09,00, la: 

o sediul DGAMC din str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Bucuresti – 
in cazul posturilor vacante de la nivelul Directiei generale de 
administrare a marilor contribuabili; 

o sediul DGTI din str. Poenaru Bordea nr.3-5, sector 4, Bucuresti – in 
cazul posturilor vacante de la nivelul Directiei generale de 
tehnologia informatiei; 

o sediul ANAF din str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti, P2, camera 
212 – in cazul posturilor vacante de la nivelul aparatului propriu al 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (din cadrul celorlalte 
structuri decat cele mentionate anterior); 

- sambata, 31 august 2013, incepand cu ora 09,00, la sediul din str. Prof. 
Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, Bucuresti - in cazul posturilor vacante de la 
nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti . 

 
In cadrul interviului vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidatului. 

Interviul va fi realizat conform unui plan de interviu pe baza urmatoarelor criterii de 
evaluare: 
 - cunostintele de specialitate; 

- abilităţile de comunicare; 
 - capacitatea de analiză şi sinteză; 
 - abilităţile impuse de funcţie; 
 - motivaţia candidatului; 
 - comportamentul în situaţiile de criză. 

 
 Relaţii suplimentare cu privire la transfer, cât şi cu privire la posturile ocupate 
care pot fi ocupate prin aceasta modalitate, se pot obţine la: 



- telefon 021.319.97.59, interior 1128 (Direcţia Generală de Organizare şi 
Resurse Umane) sau direct la sediu; 

- telefon 021.305.70.91 (Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 
Bucuresti) sau direct la sediu. 

 
Solicitarile se depun prin orice mijloc de comunicare ce permite confirmarea 

primirii şi se înregistrează la: 
- structura de resurse umane de la nivelul aparatului propriu al agenţiei 

posturilor vacante de la nivelul aparatului propriu al Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala (fax: 0213199692, e-mail: antonica.mozacu@mfinante.ro; 
carmen.chirila@mfinante.ro  sau la direct la sediu, la adresa mentionata mai sus); 

-la structura de resurse umane din cadrul Directiei Generale Regionale a 
Finantelor Publice Bucuresti in cazul posturilor vacante de la acest nivel (fax: 
021.3057091, e-mail: admin.mbmbjudx01.mb@mfinante.ro sau la direct la sediu, la 
adresa mentionata mai sus) . 
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