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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane 

Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei 

Nr.2177/16.08.2021 
 

A N U N Ţ 
 

            
    Având în vedere prevederile art. 480 alin (2) și alin. (3) coroborat cu art. 618 alin. (23) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și cu art. 144 alin. (2) și alin. (3) și art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

       Primăria Sectorului 6 organizează examen de promovare în clasă, astfel:  

       Desfășurarea examenului: 

  ● Proba scrisă – 30.08.2021, ora 10:00; 

   ● Interviul – data și ora vor fi comunicate ulterior. 

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

București. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Primăriei Sectorului 6, în termen de 

5 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei sector 6, respectiv în perioada 

16.08.2021 – 20.08.2021, în intervalul orar 09.00 – 16.30 de luni pînă joi și vineri în intervalul orar 09.00 

– 13.00. 

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv                         

40 ore/săptămână. 

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a dosarelor, respectiv în perioada 23.08.2021 – 27.08.2021 și rezultatul acesteia se va afișa pe pagina de 

internet www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”. 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

 - să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de 

către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; 

 - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 

Dosarul de înscriere la concursul de promovare în clasă va conține în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

 - cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă (se pune la dispoziție candidaților, la Serviciul 

Resurse Umane și Managementul Carierei); 

 - diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu 

considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; 

 - adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii. 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Bibliografia pentru Serviciul Achiziții Publice: 

➢ Capitolul II: Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire din Legea          

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulteriore; 

➢ Capitolul III: Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională din Legea nr. 101/2016 

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și 

pentru organizarea Consilului Național de Soluționare a Contestațiilor. 

 

 Bibliografia pentru Serviciul Autorizații în Construcții: 

➢ art. 284 – 301, art. 412 – 450 și 490 – 501 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

➢ Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii            

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 

 Bibliografia pentru Serviciul Dezvoltare Infrasctructură IT: 

➢ PC - Depanare si modernizare ediţia a IV-a, Autor Scott Mualler – Editura Teora; 

➢ MOC 20697-1D: Implementing and Managing Windows 10;  

➢ Windows 10: Essentials for Administration (IT Pro Solutions), William Stanek, Stanek&Associates 

 

Bibliografia și tematica stabilită pentru fiecare compartiment funcțional se regăsesc pe site-ul Primăriei 

Sector 6: www.primarie6.ro, la secțiunea ,,Carieră”. 

 

 

            Coordonate de contact: 

           Adresa de corespondență: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, București. 

           Telefon/Fax: 0376.204.438, Email: resurse.umane@primarie6.ro. 

           Persoana de contact: Enache Valentina - Oana, consilier juridic – Serviciul Resurse Umane și            

 Managementul Carierei. 
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