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ANUNŢ 

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, B-dul Independenţei nr.16 
organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, cu probă scrisă în 
data 25.03.2020, ora 10.00 şi interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
sense, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
art.479 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ. 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funclia publică delinută Funclia publică pe care 
promovează 

Serviciul/Biroul/Compartimentul 
unde lucrează 

1. Soare Stelula 
Cleopatra 

Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent 

Consilier, clasa I, grad 
profesional principal 

Serviciul Urmărire şi Încasare 
Creanle Bugetare 

2. Paşălan Iulian- 
Cornel 

Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent 

Consilier, clasa I, grad 
profesional principal 

Serviciul Urmărire şi Încasare 
Creanle Bugetare 

3. Toader Mirela Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent 

Consilier, clasa I, grad 
profesional principal 

Biroul Informatică şi 
Administrarea Bazei de Date 

Condiţii de participare : 

a)să aiba eel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promovează; 
b) să fi obtinut eel putin calificativul „bine" la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

c)să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată in conditiile prezentului cod". 

Examenul se va desfVaşura la sediul Serviciului Public Finanle Locale Ploieşti din Ploieşti, B-dul Independenlei 
nr.16. 

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente : 

-formularul de înscriere 

-copie carnet de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării 
vechimii în gradul professional din care se promovează; 

-copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care 
funcţionarul public s-a aflat în activitate. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul 
Independenţei nr.16 în perioada 21.02.2020-11.03.2020, la secretarul comisiei3Oprea Elena-Valentina, 
consilier în cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestaţii, Facilităţi, Control Intern şi 
Managementul Documentelor. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0344-801053, www.spfl.ro sau e-mail 
elena.oprea@spfl.ro. 

Afişat astăzi, 21 februarie 2020, la sediul instituţiei şi pe site-ul www.spfl.ro 
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SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE 
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Operator de date cu caracter personal nr.21443 
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BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMO VARE ÎN GRADUL 
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE 

FUNCŢIONARUL PUBLIC DIN CADRUL BIROULUI INFORMATICĂ ŞI 
ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE 

1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Constituţia României, republicată; 

5. Manualele acreditate pentru ECDL, nivel de bază, de la editura Andreco Educational, 
prezentate pe site-ul ECDL România (www.ecdl.org.ro), secţiunea "Info Candidaţi / 
Materiale de instruire": 

a. Utilizarea calculatorului în 7 module - ECDL Complet; 
b. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei - ECDL modulul 1; 
c. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor - ECDL modulul 2; 
d. Procesare de text - ECDL modulul 3; 
e. Calcul tabelar - ECDL modulul 4; 
f. Baze de date - ECDL modulul 5; 
g. Prezentări - ECDL modulul 6; 

Şef Birou Informatică 

Adrian ROSU 
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