SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

Direcfia Administralie publicd qi Resurse
Umane
Serviciul Managementul Resurselor Umane
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Drs PozrTrA
ain
Avdnd in vedere:

-art' 2 alin' (3) din

Hotdrarea consiliului Local Sector 6 nr. 5/21.01.2021
privind aprobarea
organigramei, Statului de-Funcfii Regulamentului
de organizare gi Funcfionar e ale aparatului de
Ei
specialitate al Primarului Sectorulri 6 ui-uricipiului
Bucu.e;tr;
- Referatul serviciului Managementul Resurseloiumane
rr. 213/ 0 | .02.202r
;

in temeiul prevederilot
9rt.l!6alin. (l) lit. "b" din o.u.G. rtr.57/2Llgprivind codul administrativ,
cu modificlrile gi completdrile
ulterioare;
Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art'f

incepdnd cu data de 01.02.2021, se aprobd qi
se pune in aplicare ..Regulamentul pentru
putti.i ale caror posturi iunt afectate de reorg anizarea
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului
6 al municipiului g'i;..$tipotrivit Hotdr6rii consiliului
Local Sector 6 nt' 5l2l'01'2021privind aprobarea
o.gunig.u-ei, Statului de Funclii qi Regulamentului de
organizare qi Funcfionare ale aparatului de specia"lit"t.
a primarului Sectorului 6 al Municipiului
Bucureqti" previzut in anexa .u." fu". parte integianta
din p rezentadispozifie.
respectarea drepturilor la carierd ale funclionarilor

Art'2' Serviciul Managementul Resurselor umane qi Serviciul
Administralie public5 $i Activitati
Electorale vor duce la indeplinire, conform competentelor,
prevederile prezentului act administrativ.

Art'3' cu aceea;i datd', ptezenta dispozilie se va aduce la cunogtinfa
funclionarilor
afi9are pe site-ul Primdriei Sectorului 6 al municipiului
Bucureqti, la secliunea.,carierd,,.
Art.4. Prezenta dispozilie poate fi atacatl

11

publici, prin

fa\a instan{ei judecdtoreqti potrivit prevederilor
Legii
lcdrile qi complet6rile ulterioare.

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitag conf. art. 243 alin. (l)
lit;' a" didp.U .G ! nr.57 12019
SECRETARUL
RAL AL
ULUI 6

rel

5ex
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Directia Administratie publicd si Resurse Umane
Serviciul Man

entul Resurselor Umane
Anexd la Dispozilia primarului Sectorul

REGULAMENT

"i

A

nB.(.1?.f:e?:.?o,

pentru respectarea drepturilor la carierd ale funcfionarilor
publici ale cdror posturi sunt afectate de
reorganizatea aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 6 al municipiului Bucureqti potrivit
Hotdr6rii consiliului Local Sector 6 al municipiului
Bucure;ti nr. 5/21.01.2021 privind aprobarea
organigramei, statului de functii si Regulam.rrtrlri
de organizare qi Funcfionare ale aparatului de
specialitate al'Primarului Sectorului 6 al Municipiului
Bucureqti
Sec{iunea

I

Dispozi(ii generale
Art'l Prezentul regulament se constituie procedurd internd in vederea aplic6rii prevederilor
art. 5lg si
art'519 din Ordonanta de urgen![ a Guvernului nr. 5712019
privind Codul administrativ, cu
-"difi;i; ;i
completdrile ulterioare, ca urnare a reorganizdrii aparatului
de specialitate;l primarului,
Hotdrirea consiliului Local Sector 6 nr.5/21.01.202i p.rt.u.up.obarea
organigramei, Statului"0.";;#;ttti
de Funclii qi
Regulamentului de organizare qi Func{ionare ale aparatului
de specialitate al primarului Sectorului 6 al
Municipiului Bucureqti.
Secfiunea 2
Etapele procedurii de aplicare a prevederilor art. 518 qi
art. 519 din ordonanfa de urgen(i a
Guvernului nr. 57 /2019, cu modificirile gi completirile ulterioare

Etapa

I

Art'2' in aplicarea dispoziliilor art. 518 alin. (3) din o.u.G. nr.57l20lg,
cu modific5rile;i complet'rile
ulterioare, se organizeazd examen, anterior emiterii preavizului, pentru
funclionarii publici care intr6 sub
incidenfa
art.

5I

8 alin. ( l ) qi alin. (2) al aceluiaqi act normativ.

Art.z.l. Particip[ la examen functionarii publici titulari ai funcfiilor publice
de execufie de clasa I, grad
profesional supirior, din cadrul urmdtoarellr compartimente
func!ionale:
- Compartiment activitlfi speciale pentru 2(doua) posturi aferente
funcliilor publice de consilier, clasa I,
grad profesional superior,
- Biroul autorizrri activiti{i comerciale rezultatdin serviciul
activitali comerciale pentru 2(doua) posturi
aferente funcliilor publice de inspector, clasa I, grad profesional
superior,

- Compartimentul Managementul proiectelor rczultat din serviciul managementul
proiectelor pentru
4(patru) posturi aferente funcliilor publice de consilier, clasa
I, grad profesional superior.
Art'2'2' Modalitatea de organizare

qidesfEqurare a examenului este prezentatd,la Secliunea
3.

Art'2'3' in urma examenului, pentru funclionarul public declarat
,,admis" se emite actul a-dministrativ
individual de numire
funclie
publica/compartimentul
funcfionar
,.rrrtui, iu. d;*t;;1.:declarat.
in loua
,,respins" se emite actul administrativ individual de eliberare din funclia publicd,
in condffile legii.
,T.)
It<
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Serviciul Man

Etapa

entul Resurselor Umane

II.

Art'2'4' Pentru punerea in aplicare a dispoziliilor art. 519 alin. (g)
din o.u.G. nr. 57 /2019, cu modific'rile
gi completdrile ulterioare, funcfionarului prbti.
de conducere al'cdrui post a fost redus (desfiinfat), prin
modificarea in proporfie de peste 50% a atribuliilor
ru, modificarea condiliilor specifice de ocupare a
postului respectiv, referitoare la studii, in perioaia
de preaviz, i se va pune la dispozilie o func{ie publica
vacantd corespunzdtoare din cadrul aparaiului
de specialitate al p.i-arutui Sectorului 6 al municipiului
BucureEti.
Art'2'5' Funclionarul public de conducere va opta pentru funclia
publica corespunzdtoare pusr la dispozilie
(aqa cum este definitd, la art.5l9 alin. (7)
coroborat cu art.465 alin. (1) lit. (0
9i lit. (g) din o.U.G.
nt'57/2019' cu modificdrile qi completlrile ulterioare),
in termen de 5 zile lucritoare de la comunicarea
actului administrativ de eliberare din funclia publicd.

Art'2'6' optiunea pentru funclia publicd vacantd corespunzrtoare

se face in scris, se transmite la adresa de
e-mail resurse'umane@primarie6.ro qi se inregi streazd
la Serviciul Managementul Resurselor Umane, care
confirmd primirea opliunii qi comunicd nr. de iLegistrare.

Art'2'7 ' in baza opliunii formulate, funclionarul public
de conducere este numit in noua funcfie publica
prin act administraiiv individual, la expirarea termenului
de preaviz.

Art'2'8' in situalia in care op{iunea nu este depus[ in termenul prevdzut
nu iqi exprimd nicio op{iune, indiferent de motiv, raportul
de seiviciu

la art.2.5 sau funclionarul public
inceteazd,la expirarea termenului de

preaviz prevdzut in actul administrativ invidual

Etapa

III

Art'2'9' Funcfionarului public de execu{ie care nu s-a inscris sau
a fost declarat ,,respins,, la examenul
organizat in temeiul prevederilor art. 518 alin. (3) din
o.u.G. nr.57/2019. cu modificrrile qi completdrile
ulterioare (Etapa I) sau al c6rui post a fost redus
idesfiinlat), prin modificarea in proporfie de peste 50o/o a
atribufiilor, i se va pune la dispozilie, in perioada ie preaviz,
o funclie publica vacantd corespunzdtoare din
cadrul aparatului de specialitate al primarului sector 6 al
municipiului nucureqti.
Art'2'10' optiunea se. face in scris pentru funcfia publicd vacantd
corespunzdtoare (aqa cum este definitd la
art' 519 alin' (7) coroborat cu art.465 alin. (l) lit. (f) qi lit. (g)
din ord'onanla de urgenld a Guvernului nr.
5712019, cu modificdrile qi completdrile), se transmiie'la
adreia de e-mail rlsurse.umane@primarie6.ro

este inregistratd de Serviciul Managementul Resurselor
Umane, care

.;;fir-;primirea

inregistrare.

Ei

qi comunicd nr. de

Art'2'll' in baza opliunii formulate, funcfionarul public este numit in noua funclie publica
prin act
administrativ individual, la expirarea perioadei a" preaviz, doar
in
condiliite in car6 S"*fii
Managementul Resurselor umane constatd cd nu existd mai
muili funclionari puuiiu .q.
p"n,-

aceeaqifunc1iepublic6vacant6.,-.---'.-.^-..I
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Serviciul Ma

entul Resurselor Umane

Art'2'12' in situalia in care mai multi func{ionari publici
opteazd, in perioada de preaviz, pentru aceeasi
pusd. la dispozitie, i.rri.iri- uanagementul
Resurselor Umane inrormeazd
|i|:i:-:-:,01":,,1,":31,:
ca se oiganizeazd,ur.*u-"r, in mod

""*.d#;, ;",XH;H#ili?;::ffi:X:

il::ffiffJi#

Art'2'13' Serviciul Managementul Resurselor Umane

locul desfEqurdrii, ora qi data examenului, bibliografia

pentru care se organizeazd examen.

pe site-ul primdriei - secliunea .,carierd,,,
n n"1iu publicd cu precizareacompartimentului

afi$^ezd

I

Art'2'14' Pentru funclionarul public declarat "admis" la examenul
prevdzutla art.2.13 se emite actul
administrativ de numire in noua funclie publicd/compartimert
fr.r"1i,orut,lu, pentru func{ionarul public
care nu a facut opfiunea, nu a participat sau a fost
declarat ,,respins" la examen se emite actul administrativ
de eliberare din funclia publici, la expirarea termenului
de preaviz,in condiliile legii.
Art'2'15' in situalia in care in cadrul aparatului de specialitate
al primarului sectorului 6 al municipiului
Bucureqti nu existr funclii publice vacante corespunzdtoare,
Serviciul Managementul Resurselor umane
solicita Agenliei Nalionale a Funcfionarilor Pubiice, lista
funcfiilor publice vacante pe care o pune la
dispozilie funcfionarului public,
in perioada de preaviz.

Sectiunea 3

organizarea gi desfisurarea examenului in_vederea aplicirii
dispozi{iilor art. 51g alin. (3) din o.u.G.
nr- 5712019, cu modificrrile qi compteHrile urterioare

Art'3' Examenul cuprinde o singurd prob6, respectiv proba scrisd,
2021.

care se desfbqoard in data de g

februarie

Art'3'1' La

data afigarii anunfului de organizare qi desfdqurare
a examenului, primarul sectorului 6 al
municipiului Bucureqti emite un act administrativ prin care
se stabilesc urmdtoarele:
a) componenfa comisiei de examinare qi a comisiei de
solufionare a contestafiilor;
b) func{iile publice cu precizarea compartimentului funclional
pentru care se organizeazri examen;
b) locul, data qi ora susfinerii examenului;
c) bibliografia;

d) lista funclionarilor publici care indeplinesc criteriile prevdzute la
art. 5l g alin. (2 ) din o.u.G.
nr'57/2019, cu modificdrile qi compleiarile ulterioare, asumatd
de Serviciul r\vrurrv
Resurse Umane
ut
si
Managementul
carierei.

'

Art'3'2' Serviciul Managementul Resurselor Umane afi;ezr pe site-ul primdriei
- secliunea ,.carier6,,,

in
data de 2 februarie 2021, anunlul privind ora qi data
examenuiui, locul desftqurarii, bibliografia qi funcfiile
publice cu precizarea compartimeniului funclional pentru
care se organizeazd. examen.

Art.3.3. Examenul se desfbgoard in serii corespunzdtoare, cu asigurarea
mdsurilor de protectie impotriva
COVID-I9.
Bucuregti, calea preunei nr. 147-149, sector 6, cod.
060013,
Tel. O37.620.4319, Fax 037.620.4446; wtaut.prim.aie6.ro
email: onm6@nii,44e6.ro

cu no+{+orsi.
facebook.com Dimaiasectorului6'','-'-,,t,,,
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Directia Administratie Publicd si Resurse Umane
Serviciul Managementul Resurselor Umane

Art'3'4' in cazul in care, din motive-obiective, nu se pot

respect a data qi ora desfdgurdrii examenului,
Serviciul Managementul Resurselor umane are obligalia de a afiga prin
aceleaqi mijloace ca la art.3.2,
modifi cdrile intervenite in desfEqurarea acestuia.

Art'3'5' Funcfionarul public transmite o cerere de inscriere la examen, conform
modelului anexat, in
perioada 2 - 4 februarie 2021, inclusiv, la adresa
de e-mail resurse.umane@prl qi

este
inregistratd de Serviciul Managementul Resurselor Umane,
care confirmd primirea gi comunicd nr. de
inregistrare

Art'3'6' in situatia in care se inscrie sau se prezintd, un numdr mai mic sau
egal de funclionari publici
raportat la numdrul de posturi previzut in compartimentul funclional,
nu se mai organi zeazd examen,
funclionarul public/funclionarii publici vor fi numili in noile funclii
sau, dupd cM, in compartimentele

funcli onal e r ezultate.

Art.3.7. Examenul constd in douf, etape, dupd cum

urmeazd,:

seleclia;

proba scrisd.

Art'3'8' Comisia de examinare verificd lista funclionarilor publici care indeplinesc
criteriile prevdzute la
art' 518 alin' (2)
din o.U.G. nr.5712019, cu modificdrile qi completarile ulterioare, precum qi
dacd cererea

de inscriere la examen a fost depusd in termenul prevdzut la art.3.5.

Art.3.9. Seleclia funclionarilor publici are loc in data de 5 februa rie 2021.

Art'3'10' Rezultatele selecliei

se afi;eazd pe site-ul primdriei, secliunea "Carierd,,. Numele si prenumele
funcfionarilor publici se identificd cu numdiul de inregistrare al cererii
de inscriere.

Art'3'11' Dupd afiqarea rezultatelor selecfiei, funclionarul public nemulfumit poate
depune contestalie in
termen de cel mult 2 ore de la data afiqarii. Contestalia sL analizeazd qi
se solulioneaz6 de comisia de
solulionare a contestaliilor in termen de o ori de la data expirdrii termenului
de depunere al contestatiilor.
4rt3.12. Proba scrisd constd in redactarea unei lucrdri cu un punctaj de maxim

100 de puncte.

Art'3'13' Promovarea probei scrise se face in ordinea oblinerii rezultatelor, de la punctajul
cel mai mare la
cel mai mic, in limita posturilor aferente funcliilor publice pentru care s-a
organizatexamenul.

Art'3'14' Comisia de examinare gi comisia de solulionare a contestaliilor este formatd
din 3 funclionari
publici definitivi, reprezentanli ai Primdriei Sectoruiui 6, cu respectarea prevederile
art.32 $i art. 33 din
H'G' nr' 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizirea qi dezvoltarea carierei
funcJionarilor

publici,cumodificdrileqicomplet5rileulterioare.--.-:.

)t

Art'3'15' Preqedintele comisiei de examinare/comisiei de solulionare a contestaliilo. qptu'desemnat
din
Buanregti, Calea Pleunei nr. 147-149, sector 6, cod. o6oo1s,

TeL 037.620.4319, Fax 037.620.4446;

faceb o ok. co m

cul Ro#4bi3to
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Serviciul M

ementul Resurselor Umane

rdndul membrilor acesteia prin actul administrativ
de constituire a comisiei.

Art.3.16. Comisia de examinare si comisia de solufionare
a contestaliilor are un secretar de comisie,
funcfionar public, desemnat prin actul administrativ
de constituire a comisiei si doul persoane din cadrul
Serviciului Managementul Resurselor Umane care
asigurd supravegherea.

Art.3.17. comisia de examinare are urmdtoarele atribulii
principale:
a) r e alize azi selecf i a funclionari lor publ i c i
;
b) stabileqte subiectele qi punctajul pentru fiecare subiect;
c) noteazd, proba scrisi;
d) transmite Serviciului Resurse Umane rezultatele
examenului.

Art'3'18' Comisia pentru solulionarea contestaliilor

are urmdtoarele atribulii principale:
a) solufioneazd' contestafiile depuse de funclionarii publici
cu privire la seleclie gi notarea probei scrise a
examenului;

b) stabileqte rezultatele soluliondrii contestafiilor gi le transmite
secretarului comisiei pentru solulionarea
contestafiilor in vederea afiqdrii qi comunicdrii acesiora.

Art'3'19' secretarul comisiei de examen, respectiv al comisiei pentru
solulionarea contestaliilor are
urmitoarele atribuf ii principale :
a) vegheazd la respectarea procedurii de organizare qi
desfEqurare a examenului;
b) intocmeqte, redacte azd, qi semneazd al5turi de membrii
comisiei de examinare/comisiei de solutionare a
contestaliilor intreaga documentafie privind activitatea
'specificd a acesteia;
c) asigurr transmitereatezultatelor examenului Serviciului
Managementul Resurselor Umane.
Art'3'20' Nu poate

fi desemnat membru in comisia de examinare qi in comisia uw
de ovrurr
solution are a
contestaliilor funclionarul public care se afld in urmdtoarel.
.urr.i a" ;;;fi;, ;" il;;,
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre funclionarii
publici sau interesele patrimoniale ale
sale ori ale sofului sau sofiei pot afecta impa4ialitatea qi
obiectivitatea evaludrii;
b) este soI, solie, rud6 sau afin p6nd la gradul al IV-lea inclusiv
cu oricare dintre tuncfionarii publici ori cu
un alt membru al comisiei de examen.
Art'3'21' Membrii comisiei de examinare qi comisiei de solufion
are a contestaliilor au obligafia
informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat
despre orice conflict

sa

de interese care a

intervenit sau ar putea interveni.

Art321 in cazul constatdrii existenfei unei situalii de conflict de interese, actul
de numire a comisiei se
modifica in mod corespunzdtor, in termen de cei mult 24
de ore de la data constatdrii, .priq inlocuirea
/. ctr>

ti

l,^J

t
*
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Serviciul Ma
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in cazul in care intervine conflictul de interese qi acesta se constatd
ulterior desfEqur[rii
examenului, rezultatul probei desfbqurate se recalcul
eazd, prin eliminarea evaludrii membrului aflat
in
situa{ie de conflict de interese, sub rezerva asigurdrii
validitdlii evalurrii a cel pulin doud treimi din
numdrul membrilor comisiei de examinare.
Art.3.23.

Art'3.'24' in situalia in care nu este asiguratd validitatea
evaludrii a cel pulin doud treimi din numdrul
membrilor comisiei de examen, procedura de organizare
qi
desfrqurare a examenului se reia, cu celeritate.

Art'3'25' Neindeplinirea de cdtre membrii comisiilor de examinare
qi de solu{ionare a contesta}iilor
obligaliei prevdzute la att.3.2l constituie abatere disciplinarr
qi se sancli oneazdpotrivit legii.

a

Art'3'26' Subiectele pentru proba scrisd se stabilesc pe baza
bibliografiei afi;ate, astf-el inc6t si reflecte
qi sintezd a func{ionarilor publici, in concoraanla
cu specialitatea in care aceqtia i;i

;:ffit':X'.?rffff[X1

Art'3'27 ' comisia de examinare stabileqte doud seturi
de subiecte pentru proba scris[ qi punctajele ce vor
acordate pentru fiecare intrebare.

fi

Art'3'28' Membrii comisiei de examen rdspund individual, in condiliile
legii, pentru asigurarea
confi denlialitalii
subiectelor

Art'3'29' Seturile de subiecte se semneazr de membrii gi de secretarul
comisiei de examinare si se inchid in
plicuri sigilate.
Art.3.30. Durata probei scrise este de 2 ore.

Art'3'31' Ieqirea din sald pe durata desfEqurdrii lucrarilor atrage
eliminarea din examen, cu excepfia
situaliilor de urgenfd, in care funcfionarii publici pot fi insolili
de unul dintre membrii comisiei sau de

persoanele care asigurd supravegherea.

Art'3'32' La ora stabilita pentru inceperea probei scrise comisia
de examin are prezintii funclionarilor
publici seturile de
subiecte qi invitd

rrri dirrt." ace;tia sr extragd un plic cu subiectele de examen.

Art'3'33' in incdperea in care are loc examenul, pe toatd perioada
.
deruldrii acestuia, inclusiv a
formalitafllor prealabile qi a celor ulterioare finalizarii probei,
funclionarilor publici nu le este permisd
delinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori
a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de
comunicare la distanfa. Nerespectarea acestor dispozilii atrage
eliminarea funclionaruiut fiLigd,t_lGxamen.
te h6rtie.asilurate de cdtre
Serviciul Managementul Resurselor Umane, purtand qtampila
aclsteia, pe fiecare fiS. pyrima:d,
il;
inscrierea numelui qi a prenumelui in collul din dreapta,
se iipeqte
astfel
incdt aatete,i-*,sc.iq.,;;tpoata
-'--^."-^^*,I,"*
---^-fi"
tl*'*
identificate qi se qtampileazd,.

Bucuregti, calea preunei nr. 147-749, sector 6, cod 060013,
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Directia Administralie publicd si Resurse Umane
Serviciul Man

entul Resurselor Umane

Art'3'35' Funcfionarul public are obliga]ia de a preda comisiei
de examen lucrarea scris6,
acesteia ori la expirarea
timpului alocat probei scrise, semnand borderoul in acest
sens.

la

frnalizarea

Art'3'36' La finalizarea probei scrise se intocmeEte un proces
- verbal care confine modul de desfdqurare qi
rezultatele ob{inute de funclionarii publici, semnat
de membrii qi de secretarul comisiei de examinare.

Art'3'37' Lucrdrile la proba scrisd se corecteaz[ sigilate, iar
notarea probei scrise se face in termen de
maxim 24 de ore de la data suslinerii probei scrise.
Art'3'38' Acordarea punctajului final se face pe baza mediei
aritmetice a punctajelor acordate de fiecare
membru al comisiei de examinare.

Art'3'39' Punctajele oblinute cu menfiunea "admis" sau "respins"
se comunicd prin afiqare pe site-ul
primdriei' secliunea "carierd". Numeie qi prenumele
funclionarilor publici se identificd cu numdrul de
inregistrare al cererii de inscriere.

Art'3'40' Dupd afiqarea rezultatelor la proba scrisd, funclionarul
public nemullumit poate depune
contestalie in termen

de cel mult 2 ore-de ia data afiqarii. coniestaliile se
analizeazd qi se solu(ion eazd de
comisia de solufionare a contestatiilor in termen de o
orr de la data expirarii termenului de depunere al
contestafiilor.

Art'3'41' Dupd afiqarea rezultatelor la proba scrisd,

funclionarul public are acces, la solicitarea sa, in
prezen{a secretarului comisiei, la lucrarea individuald
redactata in cadrul probei scrise a examenului.

4rt3'42' Comisia

de solulionare a contesta{iilor admite contestafia, in
situalia in care:
a) cererea de inscriere a fost depusd in termenul stabilit,

b) funclionarul public se regdseqte in lista funclionarilor publici
care indeplinesc criteriile prevdzute la art.
o.U.G nr.57/2019, cu modificarile qi completarile ulterioare,
c) constatd cd punctajele la proba scrisf, nu au fost acordate potrivit
baremului gi rdspunsurilor din lucrarea
518 alin' (2) din

scrisd;

d) constatd cd existd o diferen!5 mai mare de 10 puncte la proba
scrisd intre punctajele acordate de comisia
de examen qi comisia de solulionare a contestaliilor.

Art.3.43. contestalia va fi respinsd in urmdtoarele situalii:
a) cererea nu a fost depusd in termenul stabilit;
b) funclionarul public nu se regisegte in lista funclionarilor publici
care indeplinesc criteriile prevdzute la
art' 518 alin' (2) din oUG nr. 57l2olg, cu modificdiite ql completdrile
ulterioaie ;
, -.
"
c) punctajele au fost acordate potrivit rispunsurilor din lucrarea
..,-."
scrisd;
id) intre punctajul acordat de comisia de examinare qi cel acordat
de comisia de solu6iongLre a contestaliilor
.

Bucuregti, calea Pleunei nr. 147-149, sector 6, cod. 060013,
cul Ro434o73o
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Directia Administratie pubricd gi Resurse Umane
Sslviciul Managementul Resurselor Umane
Art'3'44' contestaliile gi propunerile comisiei de
solulionare a contestafiilor se consemneaz,
intr-un proces
verbal semnat de membrii comisiei si de secretarul
acesteia. Rezultatul contesta{iei se afr;eazdpe
site-ul
Primdriei Sectorului 6 al municipiului Bucureqti,
secliunea .,carierd,,.

Art'3'45' Dupd afi;area rezultatului la contestafii, in
cazul incare se modifica punctajul probei
scrise se
intocmegte un proces-verbal cu rezultatele
finale obti"uie de funclionarii publici, care se semnea
zd. de
membrii comisiei de examinare si de secretarul
acesteia Ei
comr.ri"d
p'e site-ul primdriei, secfiunea
"carier5"' Numele qi prenumele funclionarilor publici
::
se identificd cu numarul de inregistrare
al cererii de

inscriere.

Secfiunea 4

Dispozi{ii finale

Art'4' Prezentul Regulament

se comunicd

prin afiqare pe site-ul primdriei, secliunea ,ocarierd,,.

#il
Buanregti, Calea preunei nr. 147-149, sector 6, cod.
060013,

Ter. o 3 7. 6 2 0. 4 3 1 9, Fax

O

3 7. 6 2 0.

4446

; wtttu. pimarie

6.

ro

"^i'il,

cu, no+ioorro

ffiffi&ors

'i

Anexa la Regulament
Nr./data de

inregistrare

I

MODEL
CERERE DE iNSCRIERE
in vederea participirii la examen

Subsemnatul/(a)
se desfbsoard

,

vi

informez

cd,

particip la examenul care

in data de ................... pentru urmitoarea func{ie publicd de
executie:

Denumire:..........
Clasa:........

Gradul profesional:
B

irou l/compartimentu

I

:

Men{ionez cd am luat cunogtin{5 de prevederile Regulamentului pentru
respectarea drepturilor la

carierr ale functionarilor publici ale ciror posturi sunt afectate de reorgan
izarea aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 6 al municipiului Bucureqti
potrivit Hotdr6rii consiliului Local
al Sectorului 6 al municipiului Bucuregti nr.5l2l.ol.202l privind
aprobarea

organigramei, Statului de
Regulamentului
de Organizare gi Funclionare ale aparatului de specialitate al primarului
;i
Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti, afigat pe site-ul Primdriei
Sectorului 6, la Sectiunea..Carierd,,.

Funclii

Date de contact:

Tel:

e-mail

€,
\(
Data:

Semnitura:

