
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

DISPOZtfIANT. \:C
din 0.1:, 0 i. 2021

Avdnd in vedere prevederile:
- art.2 alin. (2) din Hot5rArea Consiliului Local Sector 6 nr. 5121.O1.2021privind aprobarea Organigramei,

Statului de Funclii gi Regulamentului de Organizare;i Funclionare ale aparatului de specialitate aiprirnarului
Sectorului 6 al Municipiului Bucureqti;

- art.6 din Hotdr6rea Consiliului Local Sector 6 nr.4121.Ol.2021privind desfiin{area Direcliei Generale de
Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activitdtii in cadrul Administraliei Domeniului public gi
Dezvoltare Urband Sector 6 gi aprobarea Organigramei, Statului de Functii gi a Regulamentului de
organizare gi Funclionare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizdrii;

- art. 39 alin. (l) lit. o'd" gi lit. 'J" din Legea nr. 5312003, Codul muncii, republicata, cu modificdrile gi
completlrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. "b" din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art.l. incepdnd cu data de 03.02.2021, se aprobd gi se pune in aplicare "Regulamentul pentru respectarea
drepturilor personalului de naturd contractuall, ale ciror posturi sunt supuse reorganizliii prin afrobarea
noilor structuri organizatorice", prevdzut in anexa care face parte integrantd din prezentadispozilie.

Art.2, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Serviciul Administrafie Publicd gi Activitdli Electorale gi
Administra{ia Domeniului Public qi Dezvoltare Urband Sector 6 vor duce la indeplinire, conform competenleloi,
prevederile prezentului act administrativ.

Art. 3. Cu aceeaqi datd, prezenta dispozilie se va aduce la cunogtinJa personalului contractual, prin afigare la
sediile gi pe site-urile Prim6riei Sectorului 6 al Municipiului Bucureqti gi al Administra{iei Domeniului Pu6lic qi
Dezvoltare Urband Sector 6.

Art.4. Prezenta dispozilie poate fi atacatd in fala instanlei judecdtoreqti potrivit prevederilor Legii
nr.55412004, contenciosului administrativ, cu modificdrile gi completSrile ulterioare.
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SECTORUL 6 AL MLINICIPIULUI BUCURE$TI

Anexa la Dispozi(ia Primarului Sectorului 6 nrliT:'\, '*2021

REGULAMENT
pentru respectarea drepturilor personalului de naturd contractuali, ale ciror posturi sunt supuse reorganizlrii

prin aprobarea noilor structuri organizatorice

Secfiunea I - Dispozi(ii generale

Art. 1. Prezentul regulament reglementeazl modul de organizare gi deslE;urare al examenului de testare
profesionalS, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 gi
din cadrul instituliei publice de interes local - Administralia Domeniului Public gi Dezvoltare Urband Sector
6 ale c[ror posturi sunt supuse reorganiz6rii, ca urmare a aplicirii prevederilor H.C.L. Sector 6 nr.
5121.01.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funclii qi Regulamentului de Organizare;i
Funclionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti qi prevederile
H.C.L. Sector 6 nr.4121.01.2021 privind desfiinlarea Direcliei Generale de Administrare a Fondului Locativ
Sector 6, preluarea activitilii in cadrul Administraliei Domeniului Public qi Dezvoltare Urband Sector 6 gi
aprobarea Organigramei, Statului de Funclii Ei a Regulamentului de Organizare gi Func{ionare ale
A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizirii.

Art.2.(1)inuffnareorganizdriiaprobat[prinHotlrdrileConsiliului Local Sector6prev6zutela art. I
din prezentul regulament, persoanelor ale c6ror posturi de naturd contractuali sunt supuse reorganizdrii, le
pot fi puse la dispozilie posturile contractuale vacante din noua structuri, doar in situalia in care
indeplinesc condiliile din figa postului.

(2) Modalitatea de ocupare a posturilor vacante puse la dispozilie se face in condiliile stabilite
de prezentul Regulament.

Art. 3 (1) Personalul contractual clruia ii sunt aplicabile dispoziliile prevezute la art. 2 alin. (l), va /i
notiJicat in scris prin compartimentul functional de resurse umane al instituliei respective cu privire la
desfiinlarea postului ocupat, acordarea termenului de preaviz stabilit prin Contractul Individual d.e Munc6, gi
dupd caz postul/urile pentru care pot opta in termen de 2 zile lucritoare de la primirea notific{rii, i

-).
(2) in condiliile prezentului regulament poate participa la examenul de testare'profdsionalS

personalul contractual care gi-a exprimat opfiunea, cu respectarea urmitoarelor condilii de ocupbre: r

a) sI indeplineasci condiliile de studii necesare ocuplrii postului;
b) sd indeplineascl condiliile specifice din figa postului.
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

(3) in situa{ia in care numdrul salarialilor - personal contractual care si-au exprimat opliunea in
urma notificlrii este egal sau mai mic cu numlrul de posturi ce urmeaz5 a fi ocupate, nu se mai organizeazd
examen de testare profesionall.

Art. 4. (1)Examenul de testare profesionald constd in dou[ etape, astfel:
- seleclia;
- probi scris[.

(2) Condi{iile de participare precum gi condiliile de des{Egurare, bibliografie, tematic6 qi alte
date necesare desfrgurdrii vor fi postate pe site-ul instituliei respectiv ia secliunea special creat6 c6t gi la
sediu, la avizier, cu 3 zile lucrltoare inainte de data stabilitl pentru proba scrisd.

(3) in vederea participdrii la examen, candidalii vor depune o cerere de inscriere la
compartimentul func{ional de resurse umane in termen de I zi lucritoare de la afigarea anunlului.

Sec(iunea a II-a: Constituirea comisiilor de examen ;i de solu{ionare a contesta(iilor

Art. 5. (1) in vederea organizdrii gi deslEqurSrii examenului de testare profesionali, pdni cel tdrziu la
data publicdrii anunlului, se constituie comisie/comisii de examen, respectiv comisie/comisii de solufionare a
contestaliilor, prin act administrativ al conduc5torului instituliei, alcdtuite din 2 membri din cadrul institutiei
gi I membru din partea sindicatului.

(2) Preqedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solulionare a contestaliilor se
desemneaza din r6ndul acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(3) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solu{ionare a contestaliilor are un
secretar din cadrul structurii funclionale de resurse umane, numit prin actul prevdzut la alin. ( I ).

Art. 6. Nu poate fi desemnat membru in comisia de examen, ori in comisia de solulionare a
contestaliilor, persoana care se afl[ in urmitoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali sau interesele patrimoniale ale sale ori
ale sofului sau so{iei, putdnd afecta impa(ialitatea gi obiectivitatea evalulrii;

b) este so!, solie, rudd sau afin pdnd la gradul al IV-lea inclusiv cu orivare dintre candidati ori cu un alt
membru al comisiei de examen sau al comisiei de solulionare a contestaliilor;

c) este sau urmeazd, si fie, in situalia ocuplrii postului de conducere pentru care se organizeazd
examenul, direct subordonat ierarhic al oricdruia dintre candidali.

Art. 7. (1) Nu poate fi desemnat membru in comisia de examen sau in cornisia be solulionare a
contestaliilor persoana care a fost sanclionati disciplinar, dacl sancliunea aplicatd nu a fostord{iat6. cpnform

(2) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibil[ cu calitatea de membru irr comisia
de solulionare a contestaliilor.
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SECTORUL 6 AL MLINICIPIULUI BUCURE$TI

Art. 8. (1) Situaliile de incompatibilitate prev[zute la art. 5 gi art. 6 se sesizeazd in scris
conducltorului autorit[1ii publice organizatoare a examenului, de cdtre persoana in cauzd, de oricare dintre
candidali sau de orice alti persoand interesat5, cu maximum I zi lucr6toare inainte de data examenului de
testare profesional[.

(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solulionare a contestafiilor au obligalia si
informeze, in scris, cu celeritate cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni.

(3) in cazul constatdrii existenlei unei situalii de incompatibilitate sau conflict de inierese, actul de
numire a comisiei se modificl in mod corespunzltor, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situalie.

Sec{iunea a III-a: Atribu{iile comisiei de examen ;i ale comisiei de solu(ionare a contesta(iilor

Art. 9. (1) Comisia de examen are urmitoarele atribulii principale:
a) realizeazdseleclia candidalilor inscrigi;
b) stabilegte subiectele gi punctajul pentru fiecare subiect;
c) noteazd proba scrisS;
d) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidalilor.

(2) Comisia de solu!ionare a contestaliilor are urmltoarele atribufii principale:
a) solulioneazd contestaliile depuse de candida{i cu privire la rezultatul selecliei qi notarea probei
scrise;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestafiilor pentru a fi comunicate candidalilor.

(3) Secretarul comisiei de examen gi de solufionare a contestafiilor are urmltoarele atributii
principale:

a) primegte cererile de inscriere la examen ale candidatilor si le inregistreaz[, respectiv
contestafiile;
b) convoaci membrii comisiei de examen, respectiv membrii comisiei de solulionare a
contesta(iilor, la solicitarea pregedintelui comisiei;
c) intocmegte procesul - verbal de desfr;urare a examenului;
d) asigur[ transmiterea rezultatului examenului, respectiv a rezultatelor contestafiilor candidalilor
prin afigarea acestora pe site-ul instituliei respectiv la secliunea special qeatd cdt gi la sediul
acestora la avizier.
e) indeplineqte orice sarcini specifice necesare pentru buna desliqurare a examenului;

Sec{iunea a IV-a: Dispozi{ii generale privind desf5qurarea examenului de testare proftsional4 .'

u',
Art. 10. (1) in vederea participirii la examen, candidalii depun in termen de I zi lucritohne,{e,la dita

afiglrii anunlului, cererea de inscriere la examenul de testare profesionald. Cererea de inscriero sb pune la ,

dispozilia candidalilor de cdtre compartimentul func{ional de resurse umane ;i se depune la seoretaruf
comisiei de examen.
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

(2) In cazul in care cererea de participare la examenul de testare profesionali nu este depusd in
termenul stabilit la alin. (l), candidatul nu va putea participa la examen, iar Contractual individual dsmuncd
al acestuia va inceta la sltrgitul termenului de preaviz prevdzulin notificare.

Art. 11. (1) in termen de maximum I zi lucrltoare de la data expiririi termenului de depunere a
cererilor de inscriere la testarea profesional6, comisia de examen are obligalia de a selecta ceierile de
inscriere la examen pebaza indeplinirii condiliilor de participare la examen gi a termenului de depunere.

(2) Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere se afiqeazdde cdtre secretarul comisiei de examen cu
menliunea ,,admis/respins", insolit[ de motivul respingerii, la sediul instituliei unde se desliEoara examenul
gi pe site-ul acesteia, in termenul previzut la alin. (l).

Sec(iunea a V-a - Proba scrisi

Art. 12. (1) Proba scrisS se susline in a 3-a zi lucritoare de la etapa seleclie, numai in prezenla
comisiei de examen, de cdtre candidatii declarati o'admis". Proba scris[ constf, in rezolvarea unor
subiecte, spele/studii de caz, propuse de c[tre membrii comisiei.

(2) Prin proba scrisi se testeaz[ cunogtinlele teoretice necesare ocupdrii postului de natura
contractual6 pentru care se organizeazd examenul de testare profesionalS. in cadrul probei scrise se
testeaz[ cuno;tinlele generale ale candidatului in domeniul specific compartimentului pentru care se
organizeazd, examenul de testare.

Art. 13. (1) Subiectele pentru proba scris[ se stabilesc pe baza bibliografiei 9i a tematicii de
examen, astfel inc6t sI reflecte capacitatea de analizd, gi sintezl a candidalilor, in concordan!5 cu nivelul
gi specificul postului pentru care se organizeazdexamenul.

(2) Comisia de examen alc5tuiegte seturile de subiecte pentru proba scrisd, in ziua in care se
desliqoari proba scris5, din propunerile fiecdrui membru, intocmindu-se astfel doui seturi de subiecte
care vor fi prezentate candidafilor.

(3) Membrii comisiei de examen rlspund individual in condiliile legii pentru asigurarea
confiden!ialitalii subiectelor propuse.

(4) Seturile de subiecte se semneaz[ de toli membrii comisiei de examen si
sigilate purtdnd gtampila compartimentului funclional de resurse umane.

se inchid in plicuri

(5) Comisia de examen stabileqte punctajul maxim gi baremul pentru fiecare subiect, care se
comunicl odat[ cu subiectele.

(6) Pdne la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de
examen au obliga{ia de a afiqa baremul detaliat de corectare a subiectelor, la expirarea teimenului.alocat
probei scrise, la sediul institufiei. 1 ' , i

. * l. 
- 

:

Art. 14. (1) Durata probei scrise se stabilegte de comisia de examen in :fun{i( de.glapul de
dificultate gi complexitate, dar nu poate depa;i 2 ore. ,. '- 

,-
(2) La ora stabiliti pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezin6 candidafilor

seturile de subiecte gi invitd un candidat dintre cei care suslin examenul de testare pe acelaqi post, sd
extrag6 un plic cu subiectele de examen. Candidatul care a extras plicul cu subiectele il tnmdneaza
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SECTORUL 6 AL MLINICIPIULUI BUCURE$TI

pre$edintelui comisiei de examen, care il deschide gi comunicd subiectele candidalilor participanli la
examen.

(3) DupA inceperea comunicf,rii subiectelor este interzis accesul candidalilor care intirzie sau al
oricirei persoane, in afara membrilor comisiei de examen, precum qi a persoanelor care asigurd
secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea deslEgurdrii probei.

(4) Iegirea din sal5 pe durata desldgurdrii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceplia
situaliilor de urgenli, in care angajalii pot fi insojili de unul dintre membrii comisiei de examen sau de
secretarul comisiei.

(5) in inc[perea in care are loc proba scris6, pe toat6 perioada derul[rii acesteia, inclusiv a
formalitAlilor prealabile qi a celor ulterioare probei, candidalilor nu le este permisi delinerea sau
folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
distan!6.

(6) Nerespectarea dispoziliilor prevdzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din examen.
Comisia de examen, constat6nd incilcarea acestor dispozilii, elimind candidatul din sal6, inscrie
menfiunea ,,anulat" pe lucrare gi consemneazdcele intdmplate in procesul - verbal.

(7) Lucrarile se redacteazd, sub sancliunea anularii acestora, doar pe seturile de hdrtie asigurate de
secretarul comisiei, purtdnd gtampila compartimentului funclional de resurse umane pe fiecare fili.
Prima fi15, dupi inscrierea numelui gi a prendmelui in collul din dreapta, se sigileazi astfel incdt datele
inscrise sd nu poati fi identificate gi se aplici ;tampila.

(8) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de examen lucrarea scris6, la finalizarea lucrlrii ori
la expirarea timpului alocat probei scrise, semn6nd borderoul special intocmit in acest sens.

Art. 15. Proba scrisl consti in redactarea unei lucr[ri cu un punctaj maxim 100 de puncte.

Art. 16. Promovarea probei scrise se face in ordinea oblinerii rezultatelor, de la punctajul cel mai
mare la cel mai mic, in limita posturilor contractuale aferente pentru care s- a organizat examenul.

Art.17. (1) Anteriorinceperii corectlrii lucr[rilor laproba scris5, fiecare lucrare va fi numerotat5.
(2) Notarea probei scrise se face, de regul6, in termen de maximum 24 de ore de la finalizarea

probei.
(3) Lucrarile de la proba scrisi se corecteazi sigilate.
(4) Punctajele se acordl de cdtre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare

scris6 gi se noteazi in borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scris[ se face pe
baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

(5) Lucr[rile care prezintd insemniri in scopul identific[rii candidalilor se anuleazd gi nu se mai
corecteazd,. Menliunea ,,anulat" se inscrie atdt pe lucrare, cdt gi pe borderoul de notare gi pe
centralizatorul nominal, consemndndu-se aceasta in procesul - verbal al examenului. ..;

(6) in situajia in care pentru o lucrare se inregistreazd diferenle mai mari de lOpuncte intre
punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorecteazd de cdtre tofi membrii
acesteia. Procedura recorect6rii se reia ori de cdte ori se constatl cd existd diferen{e mai mari de l0
puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen.

(7) Se interzice desigilarea lucrlrilor anterior recorectdrii in condiliile previzute la alin. (6).
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SECTORUL 6 AL MI.INICIPIULUI BUCURE$TI

Art. 18. Lucrdrile scrise, dupi acordarea punctajelor finale la proba scrisd cu respectarea
prevederilor art. l7 alin. (4) qi alin. (6), se desigileazd. Punctajele oblinute de fiecare dintre candidali la
proba scrisd cu menliunea ,,admis" ori ,,respins" se afiqeazd la pe site-ul instituliei respective la
secfiunea special creatd c6t gi la sediu, in termen de maxim 2 zile lucritoare de la data sus(inerii probei
scrise.

Sec{iunea a VI-a - Solu(ionarea contesta(iilor

Art. 19. DupI afigarea rezultatelor oblinute la seleclia dosarelor/proba scris[, candidalii nemullumili
pot depune contestalie, in termen de cel mult I zi lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului selecliei, respectiv
de la data afiq[rii rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei de solulionare a contestatiilor, sub
sancliunea decaderii din acest drept.

Art. 20. (f) in situalia contesta{iilor formulate fala de rezultatul selecliei, comisia de solulionare a
contestatiilor va verifica indeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condiliilor pentru participare la
examen qi a termenului de depunere, in termen de maximum I zi lucritoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaf i i lor.

(2) In situalia contestaliilor formulate fal6 de rezultatul probei scrise, comisia de solulionare a
contestaliilor analizeazi lucrarea scrisl doar pentru candidatul contestatar, in termen de maximum I zi
lucrltoare de la expirarea termenului de depunere a contestaliilor.

Art. 21. (1) Comisia de solulionare a contestaliilor poate admite contestalia, modific6nd rezultatul
selecliei.

(2) Comisia de solulionare a contestaliilor poate admite contestatia, modificdnd punctajul final
acordat de comisia de examen, in situa{ia in care constat5 ci punctajele nu au fost acordate potrivit baremului
gi r6spunsurilor din lucrarea scris6.

Art.22. (1) Contestalia privind seleclia poate fi respinsd in cazul in care candidatul nu indeplinegte
condiliile necesare pentru ocuparea postului pentru care s-a inscris sau cererea nu a fost depusd in termen.

(2) Contestalia privind proba scrisd se respinge in situalia in care punctajele au fost acordate
potrivit baremului Ei rdspunsurilor din lucrarea scrisS.

Art. 23. Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afigare la sediul instituliei,
imediat dupd solulionarea acestora.

Sec(iunea a VII-a - Dispozi(ii finale

Art.24.(1)Punctajulfinalestereprezentatdepunctajulfinalob1inutlaprobascrisd.
(2) Punctajele finale ale examenului, in ordine descresc[toare, sunt inscrise'rintr-un

centralizator nominal, in care se menlioneazd pentru fiecare candidat punctajul oblinut, Cehtralizatorul
nominal se semneazi pe fiecare pagind de fiecare dintre membrii comisiei de examen.
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu menliunea ,,admis" ori ,,respins" se
face in termen de maximum 2 zile lucrltoare de la data suslinerii probei scrise se afigeazl la pe site-ul
instituliei respectiv la sec{iunea special creati cdt gi la sediu. Numele gi prenumele candidatului se ldentifica
cu numdrul de inregistrare al cererii de inscriere.

(4) Se consider[ o'admis" la examen candidatul care a oblinut cel mai mare punctaj dintre
candidalii care au concurat pentru acelagi post de naturd contractuali.

(5) in situa[ia in care se susline examen de testare profesionali pentru mai multe posturi de
aceeagi categorie, se consideri admigi candidalii in ordinea descrescdtoare a punctajului, pdnl la ocuparea
posturilor.

Art. 25. La finalizarea examenului se intocmegte un proces verbal privind deslZqurarea examenului ;i
rezultatele oblinute de candidali, semnat de membrii comisiei de examen qi de secretarul acesteia, la care se
anexeazd, rezultatele probei scrise, rezultatele finale ale examenului, precum gi dup6 caz, rezultatele
contestati i lor depuse.

Art.26. Candidalii personal contractual, care au suslinut
declarali admis vor fi incadrali in noile posturi cu respectarea
Muncii, republicat6, cu modificdrile gi completlrile ulterioare.

examenul de testare profesionald qi au fost
prevederilor din Legea nr. 531,2003 7 Codul

*/'
I'i* it"l-\';Art.27. Anexele nr. I gi nr.2 fac parte integrant[ din prezentul Regulament.
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

Anexa nr. I la Regulament

MODEL
NOTIFICARE

Cdtre,
D-nul/d-na
domiciliat in
CNP

Av6nd in vedere:

Hotdrdrea Consiliului Local Sector 6 nr. I
in temeiul prevederilor art. 65 din Legea
completdrile ulterioare;

2021 privind
nr.5312003- Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile gi

Vi comuniclm urmltoarele:

f. incepdnd cu data de 

-, 

sunteli in perioada de preaviz potrivit art.75 alin. (1) din Legea
nr.5312003- Codul Muncii, republicat5, cu modificarile gi completlrile ulterioare ca urrnare a desfiintirii
postului de al cdrui titular suntefi.

2.Termenul de preaviz este de _ zile lucrdtoare, conform contractului individual de muncd.
3.La expirarea termenului de preaviz, urmeazd, gd fie emis actul aministrativ de concediere, incetarea
contractului individual de munc[ fiind din iniliativa angajatorului.
4*.Posturile de natura contractuald corespunzdtoare pentru care indeplinili condiliile de ocupare conform
pregatirii profesionale, sunt urmdtorele:

5.Ave}iposibilitateasdopta{ipentruocupareaunuiadintreaceStepoSturiVacantepdnaladatade-,
iar procedura de ocupare este prezentatd in Regulamentul aprobat prin Dispozilia primarului sectorului 6
nr. I 2021.

Prezenta notificare NU REPREZINTA ACT ADMINISTRATIV DE CONCEDIERE, reprezentand informare
privind desfiin(area postului ocupat in prezent de dumneavoastr5 gi acordarea termenului de preaviz prevdzut
de dispoziliile legale aplicabile.

CONDUCATOR INSTITUTIE

Am luat la cunostinf6-.az!

Salariat: ' * ,

*) Doar in situalia in care sunt indeplinite condiliile de ocupare din figa postului.
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Anexa nr.2 la Regulament
Nr./data de inregistrare I

MODEL
CERERE DE INSCRIERE

in vederea participirii la examenul de testare profesionali

Subsemnatul/(a) vi informez cd particip la examenul de

testare profesionall care se deslisoari in data de

contractuald:

. pentru urmf,toarea functie de naturd

Denumire:..........
Nivelul studiilor:........
Gradul profesional:
Structura din care face parte:

Menlionez cI am luat cunogtinla de prevederile Regulamentului pentru respectarea drepturilor
personalului de naturd contractuald, ale cdror posturi sunt supuse reorganizdrii prin aprobarea noiilor
structuri organizatorice potrivit Hotlrdrii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiuiui Bucuregti nr.

1 2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funclii gi a Regulamentului de Organizare qi
Funclionare, afigat la sediul gi pe site-ul

Date de contact:

Tel:

*t

* l,-.
(

e-mail

Data: Semnltura:

Bucuregti, Calea Pleuneinr. 147-149, sector 6, cod 060013, cul Ro4340730
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