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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

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

 
 

REZULTATE PROBA SCRISĂ 
la concursul organizat în data de  15.04.2021  

 

      Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de 

concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 15.04.2021 – proba scrisă, pentru 

ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Serviciului de Elaborare a Cererilor de Finanțare – 3 posturi, astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare 
Punctajul 

probei scrise 
Rezultatul probei scrise 

1. 13485/05.04.2021 53 puncte ADMIS 

2. 13318/02.04.2021 38 puncte RESPINS 

3. 12370/30.03.2021 ABSENT RESPINS 

 

 Candidatul nemultumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezulatelor, respectiv până la data de 19.04.2021, ora 16:30, conform art. 63 și art. 156 alin. (4) 

din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor la sediul Primăriei Sector 6. 

 Candidatul declarat ,,ADMIS” la proba scrisă va susţine interviul la sediul Primăriei Sector 6 din Calea 

Plevnei nr. 147-149, în data de 21.04.2021, ora 10:00. 

 Afişat astăzi 16.04.2021, ora 10:30 la sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149. 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

Vlădulescu Diana Iulia 

 



 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

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

 
 

REZULTATE  PROBA SCRISĂ 
la concursul organizat în data de 15.04.2021 

 

      Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de 

concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 15.04.2021 – proba scrisă, pentru 

ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Compartimentului Corp Control – 1 post, astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare 
Punctajul 

probei scrise 
Rezultatul probei scrise 

1. 12132/29.03.2021 82 puncte ADMIS 

 

 Candidatul nemultumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezulatelor, până la data de 19.04.2021, ora 16:30, conform art. 63 și art. 156 alin. (4) din H.G. 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor la sediul Primăriei Sector 6. 

 Candidatul declarat ,,ADMIS” la proba scrisă va susţine interviul la sediul Primăriei Sector 6 din Calea 

Plevnei nr. 147-149, în data de 21.04.2021, ora 11:00. 

 Afişat astăzi 16.04.2021, ora 10:30 la sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149. 

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

Vlădulescu Diana Iulia 

 
 

 


