Serviciul Managementul Resurselor Umane
Nr. 870/21.05.2014

ANUNŢ
Având în vedere art. 58 alin.(2) lit.”b” şi alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 16, art. 22, art.
25-42 şi art. 44-49 (corespunzător concursului de recrutare) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.06.2014 ora 10 – proba scrisă, pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante de:
• 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Biroul Unic –
Direcţia Relaţii Publice şi Informare;
• 1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Studii Urbanistice –
Direcţia Generală Arhitect Şef;
• 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Îndrumare şi
Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală;
• 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Îndrumare şi Control
Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală;
• 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Relaţii cu MassMedia, Societatea Civilă şi Protocol Evenimente – Direcţia Relaţii Publice şi Informare;
• 1 post referent clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Cadastru Fond
Funciar – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef.
Bibliografie:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi
completăriile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; - Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţii de ocupare pentru postul de consilier, clasa I, grad principal – Serviciul Biroul Unic:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
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Condiţii de ocupare pentru postul de consilier, clasa I, grad debutant – Biroul Studii
Urbanistice:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.
Condiţii de ocupare pentru postul de consilier, clasa I, grad principal – Serviciul Îndrumare şi
Control Asociaţii de Proprietari:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Condiţii de ocupare pentru postul de consilier, clasa I, grad asistent – Serviciul Îndrumare şi
Control Asociaţii de Proprietari:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: administraţie publică sau ştiinţe
economice.
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 1an.
Condiţii de ocupare pentru postul de consilier, clasa I, grad principal – Serviciul Relaţii cu
Mass-Media, Societatea Civilă şi Protocol Evenimente:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: filologie sau comunicare.
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Condiţii de ocupare pentru postul de referent, clasa III, grad superior – Serviciul Cadastru
Fond Funciar
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani.
Candidaţii pot depune dosarul de concurs în intervalul 21.05.2014 – 09.06.2014.
Pentru înscrierea la concurs şi alte detalii vă puteţi adresa Serviciului Managementul Resurselor
Umane, etaj 1, cam. 32.
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