
DIRECTIA  TAXE SI IMPOZITE PIATRA NEAMT 

COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE UMANE 

Nr.7621/ 09.02.2022 

 

 
ANUNŢ 

afișat astăzi 09.02.2022 – ora 12.00 

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 15.02.2022 pentru 

ocuparea unor funcţii vacante din cadrul Compartinentului relații publice, administrativ – Serviciul 

stabilire/ colectare impozite și taxe locale, relații publice și administrativ 

 

nr. 

crt. 

Cod candidat Admis/ 

Respins 

Motivul respingerii dosarului 

 

1 post – muncitor calificat III – perioadă nedeterminată 

 

1.  6088 
Admis 

 

- 

2.  5940 Admis - 

3.  6632 Admis - 

4.  6908 Admis - 

 

1 post – arhivar debutant – perioadă nedeterminată 

 

1.  6310 
Admis 

 

- 

2.  7130 Respins 
Nu îndeplinește condițiile specifice 

precizate pentru post  

 

 

 Conform art.31 din H.G nr.286/2011 candidații nemulțumiți pot depune contestaţie la sediul 

Direcţiei Taxe si Impozite – Compartiment Juridic, Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest 

drept, în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afişării anuntului privind selecția dosarelor. 

  

Verificarea identității candidaților în vederea susținerii probei scrise/ probei practice se va face 

numai în baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. 

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin 

prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt 

considerați absenți.  

 

 Accesul candidaților la sediul Direcției Taxe și Impozite este permis doar celor care: 

• fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare; 

• prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore; 

• prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

mai vechi de 48 de ore; 

• se află în perioada cuprinsă între sfârşitul perioadei de izolare şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Afisat astazi 09.02.2022, ora ………. 

Secretarul comisiei de concurs  

Alina Popescu ……………………. 

Registratura 

Apetrei Anda Narcisa…………………… 


