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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane 
Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei 
 

LISTA 
cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat 

în data de 15.04.2021 
 

Afișat astăzi 12.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București și pe 
pagina de internet a instituției 

 

 

        În conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul de Elaborare a Cererilor de Finanțare – 3 posturi. 
         Pe baza fișelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidații care 
îndeplinesc condițiile de participare la concursul de recrutare și a validat dosarele candidaților admiși 
pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 15.04.2021, astfel: 
 

Numărul de 
înregistrare: 

Funcția publică pentru 
care candidează: 

Rezultatul 
selecției 

dosarelor 
Observații 

12370/30.03.2021  
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, clasa I, grad 
profesional superior la 

Serviciul de Elaborare a 
Cererilor de Finanțare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMIS - 

12966/31.03.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condițiile 
prevăzute de art. 465 alin. (1) lit. 

,,f” și ,,g” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

13296/02.04.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condițiile 
prevăzute de art. 465 alin. (1) lit. 

,,f” și ,,g” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

13318/02.04.2021 ADMIS - 

13329/05.04.2021 RESPINS 

Nu îndeplinește condițiile 
prevăzute de art. 465 alin. (1) lit. 

,,g” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările 
ulterioare 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

13485/05.04.2021 

 
Consilier, clasa I, grad 
profesional superior la 

Serviciul de Elaborare a 
Cererilor de Finanțare 

 

ADMIS - 

 
 Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 15.04.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. 
 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la 
afișare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei 
de soluționare a contestațiilor. 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR COMISIE 
Vlădulescu Diana Iulia 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane 
Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei 
 
 

LISTA 
cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat  

în data de 15.04.2021 
 

Afișat astăzi 12.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București și pe 
pagina de internet a instituției 

 

 
 

        În conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul Corp Control – 1 post. 
         Pe baza fișelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidații care 
îndeplinesc condițiile de participare la concursul de recrutare și a validat dosarele candidaților admiși 
pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 15.04.2021, astfel: 
 

Numărul de 
înregistrare: 

Funcția publică pentru care 
candidează: 

Rezultatul 
selecției 

dosarelor 
Observații 

12132/29.03.2021 
Consilier, clasa I, grad 
profesional superior la 

Compartiment Corp Control 
ADMIS - 

 
 Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 15.04.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. 
 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la 
afișare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei 
de soluționare a contestațiilor. 

 
 
 
 

SECRETAR COMISIE 
Vlădulescu Diana Iulia 

 
 
 


