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in conformitate cu prevederile "Regulamentului cu privire la ocuparea funcliei publice vacante
prin concurs", aprobat prin anexa nr.l la Hotirirea Guvernului nr.20l din ll rnartie 2009, privind
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funclia publicd qi
statutul functionarului public,
ORDON:

l. Se constituie Comisia de concurs pentru ocuparea funcliilor publice vacante din cadrul
Serviciului Fiscal de Stat in urmetoarea componenld:
Dl Valeriu VLAS, director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, preEedintele comisiei;
Dna Olga BAJAG. specialist principal al Secfiei gestionare resurse umane in cadrul Directiei
management resurse umane. secretar al comisiei.
Membrii Comisiei:
Dna Olga GOLBAN, ;ef al Direcliei generale metodologie proceduri fiscale:
Dl Pavel DIMA, qef adjunct al Direcliei generale expertizi juridicd, gef al Direc(iei nr. l;
Dl Marcel PROCOPAN, qef adjunct al Direcliei generale control.
Membrii suplean!i:
Dna Tatiana BUNDUC, qef al Direcliei nr.3 din cadrul Direcliei generale expertize juridice;
Dna Maria BABARA. 9ef adjunct al Directiei management resurse umane, ;ef Seclie gestionare
resurse umane;

Dna Diana MARCU, specialist principal al Secliei gestionare resurse umane in cadrul Direcliei
management resurse umane - secretar supleant al comisiei.

concurs iEi va desli;ura activitatea in strictl conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la ocuparea funcliei publice vacante prin concurs.
3. Membrii Comisiei de concurs vor elabora variantele lucrlrilor scrise, grilele de evaluare qi lista
intrebdrilor de bazd pentru interviu.
4. it caz de necesitate in activitatea comisiei vor fi implicali funclionarii publici, specialigti in
domeniu pentru a examina probele scrise ale candidalilor gi a prezenta comentarii asupra lor, care vor
servi drept suport pentru aprecierea acestora de cltre membrii comisiei.
5. Se abrog[ Ordinele Serviciului Fiscal de Stat nr. 294 din 3l mai 2021 ,,Cu privire la
constituirea Comisiei de concurs a Serviciului Fiscal de Stat pentru ocuparea func{iilor publice
vacante" qi nr. 380 din 02 iulie 2021 .,Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.294 din 3 I mai
2021. cu privire la constituirea Comisiei de concurs a Serviciului Fiscal de Stat pentru ocuparea
func!iilor publice vacante".
6. Prezentul ordin va fi adus la cunoitinta angajalilor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
7. Controlul asupra executErii prezentului ordin mi-l asum.
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