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Afișat azi, 24.09.2021                                                                                                   Nr. 19/ 23.09.2021 

 

ANUNŢ 

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a  unor posturi contractuale vacante în cadrul 

Administrației Comerciale Sectorul 6 al Municipiul București 

 

Administrația Comercială Sectorul 6 al Municipiul București, în temeiul prevederilor art. 32 alin. 

(2) lit. b) din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului  plătit din fonduri publice, cu 

modificarile și completările ulterioare, și art. 506 alin. (1) lit. (b), alin. (2), alin. (5), alin. (8) și alin (9)  

din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, anunță ocuparea, prin transfer la cerere, a posturilor astfel: 

Biroul Control și Urmărire Contracte 

- 4 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

-1 post Referent, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii medii, absolvite cu diplomă;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

Serviciul Comercial  

- 1 post contractual de conducere, Șef Serviciu;  

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b.  vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție Magazioner; 

Condiţii  specifice:  

a. studii medii;  

b. vechime în domeniu - minim 2 ani; 

 

- 2 posturi contractuale de execuție referent de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  
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a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

-1 post Referent, grad profesional IA 

Condiţii specifice:  

a. studii medii, absolvite cu diplomă;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

Compartiment Publicitate 

 

- 1 post contractual de execuție referent de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate, grad profesional II 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

Birou Tarifare, Contractare, Avizare 

 

- 1 post contractual de conducere, Șef Birou;  

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b.  vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 10 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional II 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional I 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  
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b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție consilier juridic, grad profesional I 

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;  

b.  vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

Compartiment Dezvoltare Parcari 

 

- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional II 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

Serviciul Suport Tehnic 

 

- 1 post contractual de conducere, Șef Serviciu;  

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b.  vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

Compartiment It 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție consilier juridic, grad profesional I 

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;  

b.  vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

Biroul Juridic 

- 1 post contractual de conducere, Șef Birou;  
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Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor 

juridice;  

b. vechime în specialitate - minim 10 ani; 

- 5 posturi contractuale de execuție consilier juridic, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;  

b.  vechime în specialitate - minim 10 ani; 

 

- 1 post contractual de execuție consilier juridic, grad profesional II 

Condiţii  specifice:  

a.  studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice;  

b.  vechime în specialitate - minim 5 ani; 

 

Compartiment Achizitii Publice 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani 

 

- 2 posturi contractuale de execuție referent de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

Biroul Financiar Contabilitate 

- 1 post contractual de conducere, Șef Birou;  

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor 

juridice;  

b. vechime în specialitate - minim 10 ani; 

 

- 3 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 6 ani; 

 

- 2 posturi contractuale de execuție casier, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  
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a. studii medii;  

b. vechime în domeniu - minim 5 ani; 

 

Compartiment Ru, Ssm, Psi 

- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani 

 

Compartiment Registratură, Comunicare și Arhivare 

- 3 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate, grad profesional IA 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 5 ani 

 

- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate, grad profesional II 

Condiţii  specifice:  

a. studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;  

b. vechime în specialitate - minim 3 ani; 

 

Transferul la cerere pe o funcție contractuală vacantă se face  conform  ,,Regulamentului privind 

ocuparea prin transfer a unei funcții contractuale vacante din cadrul Administrația Comercială 

Sectorul 6" , afișat pe pagina de internet www.primarie6.ro și la sediul Administrația Comercială 

Sectorul 6, Şos. Virtuţii . nr. 148, et.1,  Sector 6, Bucureşti; Cod fiscal: 44801922. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Calendar de desfășurare  a probelor Data 

1. Depunere dosare  24.09.2021 - 27.09.2021  

http://www.primarie6.ro/
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2. Selecție dosare si afisare 28.09.2021 

3. Proba interviu 29.09.2021, ora 1000 

4. Afișare rezultate 29.09.2021 

Rezultatele probelor vor fi publicate pe pagina de internet la adresa:  www.primarie6.ro , 

secțiunea ,,CARIERA" și afișate la sediul Administrației Comerciale Sectorul 6, Şos. Virtuţii . nr. 148, 

et.1,  Sector 6, Bucureşti; Cod fiscal: 44801922. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: 

 - adresa: Şos. Virtuţii . nr. 148, et.1,  Sector 6, Bucureşti; 

- adresa de e-mail: administratiacomerciala@primarie6.ro  

- persoana de contact: Compartiment Resurse Umane. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

                                                              MIHAI TUDOR 


