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A N U N Ţ 
 

 

            În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr.1330/18.06.2019 privind Normele Interne privind aplicarea 

Regulamentului – cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi instituţiile şi serviciile 

publice de interes local, Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Primăria Sectorului 6 organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior 

celui deţinut, pentru personalul încadrat în funcţie contractuală de debutant, în data de 19.07.2019- ora 

10:00 – proba scrisă. 

 

Tipul examenului: Promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant.    

Funcţia contractuală în care promovează: Inspector de specialitate, gradul II. 

Serviciul: Logistică şi Administrativ din cadrul Direcţiei Generale Economice. 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. 

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, 

Bucureşti. 

 

Condiţii de participare:  

o Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, 

candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la referatul de evaluare întocmit de şeful 

ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instuţiei publice; 

o Să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional din care promovează. 

Documente necesare pentru înscrierea la examen: 

▪ Cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instuţiei publice; 

▪ Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul instituţiei publice, aşa 

cum este prevăzut la art. 41 alin. (9) şi alin. (10). 
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Termenul de depunere a documentelor de participare la examen este de 5 zile lucrătoare de la data 

publicării anunţului. 

Punctajul minim obţinut pentru a fi declarat admis este de minim 50 de puncte. 

 

Bibliografia, stabilită pe baza propunerilor compartimentului de specialitate: 

1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

ŞEF SERVICIU 

SAFTA SABINA 

 

 

 

 

 

 

 
         Întocmit: 

Consilier juridic 

Enache Valentina-Oana 
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