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Nr. 18/30.06.2022 

 

 

 

                                                                A N U N Ț 
 

Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 cu sediul în Calea Plevnei                              

nr. 147-149, anunţă scoaterea la concurs, în data de 03.08.2022, a următoarelor posturi vacante de 

natură contractuală, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare: 

 

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI EXPLOATRE  UTILAJE 

 

- Șofer, treapta I (permis categoria B și C, C1, C1E, CE)  - 2 posturi 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale, permis categoria B 

și C, C1, C1E, CE. 

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 1 an; 

SERVICIUL CURĂȚENIE STRADALĂ ȘI DESZĂPEZIRE 

 

- Muncitor necalificat treapta I – 4 posturi 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an; 

 

COMPARTIMENT  REPARAȚII BUNURI ȘI MOBILIER STRADAL 

 

- Muncitor calificat (lăcătuș mecanic contrucții) treapta I - 1 post 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de lăcătuș mecanic contrucții. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 

✓  

- Muncitor calificat (fasonator mecanic) treapta I - 1 post  

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de fasonator mecanic. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 

✓  

- Muncitor calificat (electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune) 

treapta I - 1 post  

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de electrician constructor montator aparataj și 

cabluri de joasă tensiune – autorizație ANRE. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 
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- Muncitor calificat (tinichigiu) treapta I - 1 post  

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de tinichigiu. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 

 

- Muncitor calificat (sudor) treapta II - 1 post  

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de sudor. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an 

- Muncitor calificat (pavator) treapta II - 1 post  

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de pavator. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

- Șofer , treapta I (permis categoria B)  - 3 posturi 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale, permis categoria B. 

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 1 an; 

- Muncitor calificat (electrician întreținere și reparații de joasă tensiune) treapta I - 1 post  

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de electrician întreținere și reparații de joasă 

tensiune)  – autorizație ANRE. 

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 

✓  

Muncitor calificat (lăcătuș mecanic întreținere și reparații) treapta I - 1 post 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de lăcătuș mecanic întreținere și reparații. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 

✓  

Muncitor calificat (instalator tehnico-sanitar și de gaze) treapta I - 1 post 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,  absolvent al unui 

curs care să ateste specializarea profesională de instalator tehnico-sanitar și de gaze autorizație 

ISCIR. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani 

 

- Muncitor necalificat treapta I – 2 posturi 

✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale. 

✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an; 
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CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI: 

 

➢ DESFĂŞURAREA CONCURSULUI: 

• Proba practică – 03.08.2022, ora 0900; 

• Interviul – data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba 

scrisă, conform art.24 alin.(5) din H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și 

completările ulterioare –maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 

scrise şi/sau probei practice 

➢ LOCUL DE DESFĂŞURARE: sediul Administrației Serviciului Public de Salubrizare 

Sector 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti. 

➢ DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun la registratura Administrației 

Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, 

Bucureşti, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, conform 

art.19  alin. (1) din H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare,  

respectiv în perioada 01.07.2022 – 14.07.2022, în intervalul orar 0900-1600 de luni până joi 

și vineri în intervalul orar 0900-1330, la sediul instituției. 

➢ SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS: are loc în termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor conform art.19  alin. (2) din H.G. nr. 

286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare,  în perioada 15.07.2022 – 

18.07.2022 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet www.primarie6.ro, la 

secțiunea „Carieră”.  

➢ DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, 

respectiv 40 ore/săptămână. 

➢ CANDIDAŢII DE PARTICIPARE:  cadidații trebuie să îndeplinească condițiile stabilite 

de art. 3 din H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare:  

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 
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➢ DOSARUL DE ÎNSCRIERE: va conţine în mod obligatoriu următoarele documente 

prevăzute  de art.6 din H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare: 

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g)curriculum vitae; 

 

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

❖ Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 

de concurs. 

 

 

Alte menţiuni referitoare la organizarea concursului se pot obţine la nr. de telefon: 

0376.204.348 - Servciul Resurse Umane. 
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