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Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 

LISTA 

 

cu rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 12.02.2019  

 

                 

  Afişat astăzi  06.02.2019, ora 1630 la sediul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti, în urma 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 în 

vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante. 

 
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) şi alin. (2), art. 43, art. 48 alin. (1) şi alin. (2), 

art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, comisia de concurs s-a întrunit şi a procedat la selecţia dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie   
vacante de: 
 1 post de consilier - juridic clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic 
şi Contencios Administrativ; 
       Pe baza fişelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidaţii 
care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de recrutare şi a validat dosarele candidaţilor 
admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 12.02.2019, astfel: 

 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică 

pentru care 

candidează 

Rezultatul selecţiei dosarelor 

Georgescu Alina- Mariana 

Consilier - juridic 

clasa I, grad 

profesional superior 

din cadrul Serviciului 

Juridic şi Contencios 

Administrativ 

Admis 

Dobjanschi Nadina- Ioana 

Consilier - juridic 

clasa I, grad 

profesional superior 

din cadrul Serviciului 

Juridic şi Contencios 

Administrativ 

Admis 

Teodorescu Cristina–  

Ecaterina-  Mihaela 

Consilier - juridic 

clasa I, grad 

profesional superior 

din cadrul Serviciului 

Juridic şi Contencios 

Administrativ 

Respins 

Nu îndeplineşte condiţia minimă de vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice conform art.57 alin.(5) lit.”c” 
din Legea nr.188/1999. 

 
 
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.02.2019, ora 1000, la 

sediul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 
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 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 
ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

SECRETAR COMISIE 

Enache Valentina-Oana   
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Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 

 
LISTA 

 
cu rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 12.02.2019  

                 
 Afişat astăzi 06.02.2019, ora 1630 la sediul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti, în urma 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 în 
vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante. 
 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) şi alin. (2), art. 43, art. 48 alin. (1) şi alin. (2), 
art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, comisia de concurs s-a întrunit şi a procedat la selecţia dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie   
vacante de: 

 
 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 

Relaţii cu Minorităţile Etnice, Direcţia Generală Comunicare şi Relaţii Publice; 
 

      Pe baza fişelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidaţii 
care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de recrutare şi a validat dosarele candidaţilor 
admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 12.02.2019, astfel: 

 
Numele şi prenumele 

candidatului 
Funcţia publică pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor 

MIHAI ALEXANDRU 
Consilier clasa I, grad profesional 

principal din cadrul Compartimentului 
Relaţii cu Minorităţile Etnice, Direcţia 
Generală Comunicare şi Relaţii Publice 

Admis 

NICULESCU GAVRILĂ 
Consilier clasa I, grad profesional 

principal din cadrul Compartimentului 
Relaţii cu Minorităţile Etnice, Direcţia 
Generală Comunicare şi Relaţii Publice 

Respins 

Nu îndeplineşte condiţia 
specifică pentru ocuparea 
funcţiei publice conform 
art.54 lit.”g” din Legea 
nr.188/1999, coroborat cu 
art.49 alin. (1) lit. “d” din H.G. 
nr 611/2008 – lipsă diplomă 
sau certificat perfecţionare. 

 
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.02.2019, ora 1000, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 
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 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 
ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se 
depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

 
SECRETAR COMISIE 
Enache Valentina-Oana   
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Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 

 

LISTA 

 

cu rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 

 

                 

 Afişat astăzi 06.02.2019, ora 1630 la sediul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti, în urma 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 în 

vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante. 

 
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) şi alin. (2), art. 43, art. 48 alin. (1) şi alin. (2), 

art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, comisia de concurs s-a întrunit şi a procedat la selecţia dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie   
vacante de: 

 
 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Corp Control 

Primar, Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică. 
 

      Pe baza fişelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidaţii 
care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de recrutare şi a validat dosarele candidaţilor 
admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 12.02.2019, astfel: 

 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pentru care 

candidează 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor 

 

Andonie Sandra 

 

Consilier clasa I, grad profesional 

asistent din cadrul Serviciului Corp 

Control Primar, Direcţia Generală 

Corp Control Primar şi Administraţie 

Publică 

Admis 

 
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.02.2019, ora 1000, la 

sediul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 

ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

SECRETAR COMISIE 

Enache Valentina-Oana   
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Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 

 
LISTA 

 
cu rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 

                 
 Afişat astăzi 06.02.2019, ora 1630 la sediul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti, în urma 

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 12.02.2019 în 
vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante. 
 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) şi alin. (2), art. 43, art. 48 alin. (1) şi alin. (2), 
art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, comisia de concurs s-a întrunit şi a procedat la selecţia dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie   
vacante de: 

 
 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Derulare 
Contracte, Direcţia Generală Investiţii; 

 
      Pe baza fişelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidaţii 
care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de recrutare şi a validat dosarele candidaţilor 
admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 12.02.2019, astfel: 

 
Numele şi prenumele 

candidatului 
Funcţia publică pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor 

 

CONSTANTIN MARIAN 

Consilier clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Serviciului Derulare 
Contracte, Direcţia Generală Investiţii 

Respins 

Nu îndeplineşte condiţia 
minimă de vechime în 
specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice 
conf.art.57 alin.(5) lit.”a” din 
Legea nr.188/1999 

SPÂNU ALEXANDRU 
Consilier clasa I, grad profesional 

asistent din cadrul Serviciului Derulare 
Contracte, Direcţia Generală Investiţii 

Admis 
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GORDEA LIVIA-

TEODORA 

Consilier clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Serviciului Derulare 
Contracte, Direcţia Generală Investiţii 

RESPINS 

Nu îndeplineşte condiţia 
minimă de vechime în 
specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice 
conf.art.57 alin.(5) lit.”a” din 
Legea nr.188/1999 

 
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.02.2019, ora 1000, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 
ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se 
depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

SECRETAR COMISIE 
Enache Valentina-Oana   


