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Anunț  
 

Directia Taxe si Impozite Piatra Neamt, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia 

Grigorică, anunță organizarea și desfasurarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de 

studii superior pentru personalul contractual din cadrul instituției. 

 

Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care se va susține în data de 06.04.2022, 

ora 10:00, la sediul instituției din str. Cuejdi nr.1B clădirea Mall Forum Center et.III. 

 

Sunt eligibili pentru participarea la examen salariații Direcției Taxe și Impozite care îndeplinesc 

următoarele condiții: 

 să fi absolvit, ulterior încadrării pe post, o diploma de studii de nivel superior, în 

specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru 

desfășurarea activității de către conducătorul instituției; 

 să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legislației muncii. 

  În vederea înscrierii la examen, candidații vor depune, în termen de 5 zile de la afișarea 

prezentului anunț, respectiv în perioada 23.03.2022 – 28.03.2022, inclusiv, un dosar de înscriere care 

va conţine în mod obligatoriu: 

 cerere de înscriere la examen; 

 copia actului de identitate; 

 copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, 

adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberată de instituția de învățământ superior 

acreditată; 

 adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a salariatului, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii; 

 

       Bibliografia și tematica stabilită pentru examen este: 

 

Bibliografia: 

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții 

a III-a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

(2) Legea arhivelor naționale nr.16/ 1996, republicată; 

(3) Legea nr.544/ 2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

(4) HG nr.123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

(5) OG nr.27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

(6) Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Taxe și Impozite aprobat prin HCL 

nr.359/ 28.11.2019; 

(7) Legea nr.227/ 2015 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX; 
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Tematica: 

(1) Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ - Titlul V al părții 

a III-a cap.VIII (art.195 – 200)  și Titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor 

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice (art.538 – 579); 

(2) Legea arhivelor naționale nr.16/ 1996, republicată Cap.III Obligaţiile creatorilor şi 

deţinătorilor de documente și Cap. V Personalul arhivelor; 

(3) Reglementări privind liberul acces la informații de interes public și aspecte specifice 

privind modul de aplicare a acestora; 

(4) Reglementări specifice activităţii de soluţionare a petiţiilor în cadrul instituțiilor publice; 

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Taxe și Impozite - integral 

(6) Legea nr.227/ 2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX - 

Tipuri de impozite și taxe locale și reguli generale privind fiecare tip de impozit și taxă 

locală; 

 

     Relatii suplimentare se pot obține la Compartimentul Juridic, Resurse Umane, persoana de contact: 

Alina Popescu - inspector clasa I grad profesional superior; e-mail: alina.popescu@primariapn.ro. 

 

 

 

 
 

 

 

  


