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INFORMATII SUPLIMENTARE 
PRIVIND PROBA SCRISA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU 

OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE SPECIFICE  
DE INSPECTOR ANTIFRAUDA 

LA DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA 
 

  
 
 
 In completarea informatiilor publicate pe site in data de 15 octombrie 2013, cu 
privire la desfasurarea probei scrise la concursul organizat la nivelul Directiei Generale 
Antifrauda Fiscala, va comunicam urmatoarele: 

Atasat prezentului anunt, publicam listele nominale privind repartizarea 
candidatilor pe cladiri si pe sali de concurs in vederea sustinerii probei scrise la 
concursul organizat in data de 19 octombrie 2013, la sediile Universitatii 
POLITEHNICA - Bucureşti, din Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, precum si din 
bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6, Bucuresti . 

De asemenea, veti gasi atasata o harta orientativa a incintei Universitatii 
Politehnica Bucuresti, pentru ambele sedii, in vederea facilitarii accesului si identificarii 
cladirilor si salilor de concurs. 
  

Repartizarea pe locurile din sala se face in ordinea numarului curent, aferent 
fiecarui candidat, de pe listele nominale afisate. 
 Repartizarea nominala a candidatilor pe cladiri si sali de concurs va fi afisata in 
cursul zilei de vineri,18 octombrie 2013 si la sediile Universitatii Politehnica Bucuresti. 
 Accesul candidatilor in cladire si, ulterior, in salile de concurs se va face pe baza 
buletinului/cartii de identitate sau, in lipsa acestuia/acesteia, in baza paşaportului, 
toate documente in original, aflate în termen de valabilitate . 
 Accesul candidatilor in cladirile Universitatii Politehnica Bucuresti se va face 
incepand cu ora 08.00. Recomandam candidatilor sa-si rezerve cel putin 30 de minute 
pentru identificarea salilor de concurs si indeplinirea formalitatilor prealabile desfasurarii 
probei scrise. Proba scrisa este planificata a incepe la ora 10.00. 
  

De asemenea, atasam, in vederea luarii la cunostinta si respectarii, Instructiunile 
cu privire la desfasurarea probei scrise, document ce include norme de conduita, acces 
in salile de concurs, modalitatea de completare a foii de concurs, etc. 
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