
 

 

 

 
 

 

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR 

CELUI DEȚINUT – PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 28.03.2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare  

Funcţia publică pentru care 

candidează 

Punctajul 

proba scrisă 

Rezultatul 

probei scrise 

1. 

 

 10768/11.03.2022 

consilier, clasa I, grad profesional 

principal, din cadrul  Serviciului 

Autoritate Tutelară  
92  puncte Admis 

 

• Candidatul nemulțumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen 

de 24 de ore de la afişarea rezulatelor, conform art. 63 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 instituţiei. 

• Candidatul declarat ADMIS, la proba scrisă, va susţine interviul la sediul Primăriei 

Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, în data de 01.04.2022 ora 1000. 

•  Afişat astăzi, 28.03.2022, ora 12.30 la sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei                

nr. 147-149 și pe pagina de internet a instituției. 

 

 

 

Secretar comisie examen, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI 

MANAGEMENTUL CARIEREI 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

 

 

 

 

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR 

CELUI DEȚINUT – PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 28.03.2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare  

Funcţia publică pentru care 

candidează 

Punctajul 

proba scrisă 

Rezultatul 

probei scrise 

1. 

 

10751/11.03.2022  

auditor, clasa I, grad profesional 

principal, din cadrul 

Compartimentului Audit Public 

Intern 

93  puncte Admis 

 

• Candidatul nemulțumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen 

de 24 de ore de la afişarea rezulatelor, conform art. 63 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 instituţiei. 

• Candidatul declarat ADMIS, la proba scrisă, va susţine interviul la sediul Primăriei 

Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, în data de 01.04.2022 ora 1000. 

•  Afişat astăzi, 28.03.2022, ora 12.30 la sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei                

nr. 147-149 și pe pagina de internet a instituției. 

 

 

 

Secretar comisie examen, 

  


