ADMINISTRATIA SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE SECTOR 6
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

Nr. 17/30.06.2022
ANUNȚ
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 RESURSE UMANE:
- Inspector de specialitate gradul IA – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Perfecţionari (specializări): în domeniul resurselor umane
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani;
- Inspector de specialitate gradul I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
- Inspector de specialitate gradul II – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Perfecţionari (specializări): în domeniul resurselor umane
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;
- Inspector de specialitate debutant – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: COMPARTIMENT JURIDIC
- Consilier juridic gradul IA – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor juridice.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani;
Consilier juridic gradul I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor juridice
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
- Inspector de specialitate gradul IA – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științe economice.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani;
- Inspector de specialitate gradul I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științe economice.
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✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
- Inspector de specialitate gradul II – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;
- Inspector de specialitate gradul debutant – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII
- Inspector de specialitate gradul IA – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani;
- Inspector de specialitate gradul I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
- Inspector de specialitate gradul II – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;
- Referent trepta I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii studii medii liceale;
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, DISPECERAT ȘI IT
- Inspector de specialitate gradul IA – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani;
- Inspector de specialitate gradul I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
- Referent trepta I – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii liceale medii liceale;
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an;
SERVICIUL ADMINISTRATIV
- Referent trepta IA – 1 post
✓ Condiții specifice de participare: studii medii liceale;
✓ Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani;
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CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI:
➢ DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
• Proba scrisă – 03.08.2022, ora 1100;
• 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.
➢ 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;
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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.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
1. SERVICIUL RESURSE UMANE
1. Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată1, cu modificările și completările ulterioare; - în
integralitate
2. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare - fără anexe
3. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –
- partea a VI a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia
publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: art.538 - art.562
4. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare.
- în integralitate
5. H.C.L.S.6 nr.125/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local
al Sectorului 6 al Municipiului București – www.primarie6.ro
2.COMPARTIMENT JURIDIC
1. Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. - în integralitate
2. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic - în integralitate
3. Codul de Procedura Civila din 2010 – republicat
➢ CARTEA II,TITLUL I - CAPITOUL I:SECŢIUNEA a 2 a:Cererea de chemare în judecată
- SECŢIUNEA a 3 a: Întâmpinarea
- SECŢIUNEA a 4 a:Cererea reconvenţională
- CAPITOLUL II:SECŢIUNEA a 2 a: Cercetarea procesului
- SUBSECŢIUNEA a 3 a: Probele
4. H.C.L.S.6 nr.125/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local
al Sectorului 6 al Municipiului București - www.primarie6.ro

3.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; - în integralitate
2. Legea nr. 82/1991, republicată, legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; - în integralitate
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3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice - Capitolul 2
4. O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor instituţiilor publice. - în integralitate
5. O.M.F.P.nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia - în
integralitate
6. O.M.F.P.nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile - în integralitate
7. H.C.L.S.6 nr.125/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local
al Sectorului 6 al Municipiului București - www.primarie6.ro
4.BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII
1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
➢ CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
- SECŢIUNEA a 4-a - Domeniu de aplicare
Paragraful 1- Praguri
Paragraful 3 - Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei
- SECŢIUNEA a 8-a - Activităţi de achiziţie centralizate şi achiziţii comune ocazionale
Paragraful 1 - Activităţi de achiziţie centralizată
Paragraful 2 - Achiziţii comune ocazionale
➢ CAPITOLUL II - Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
- SECŢIUNEA a 3-a - Confidenţialitate
- SECŢIUNEA a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de interese
➢ CAPITOLUL III - Modalităţi de atribuire
- SECŢIUNEA 1 Procedurile de atribuire
Paragraful 1 - Aplicarea procedurilor de atribuire
-SECŢIUNEA a 4-a - Elaborarea documentaţiei de atribuire
-SECŢIUNEA a 5-a - Oferte alternative
-SECŢIUNEA a 6-a - Criterii de calificare şi selecţie
Paragraful 1 - Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie
-SECŢIUNEA a 7-a- Criterii de atribuire
2.H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
➢ CAPITOLUL II - Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice
- SECŢIUNEA a 2-a Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire
- SECŢIUNEA a 3-a Consultarea pieţei
- SECŢIUNEA a 4-a Documentaţia de atribuire
Paragraful 1- Consideraţii generale
Paragraful 2 - Stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de selecţie
Paragraful 3 - Stabilirea criteriului de atribuire
-SECŢIUNEA a 9-a Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia
-SECŢIUNEA a 10-a Procesul de verificare şi evaluare
➢ CAPITOLUL IV Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
- SECŢIUNEA a 5-a - Finalizarea contractului de achiziţie publică
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3. H.C.L.S.6 nr.125/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului București - www.primarie6.ro

5.SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI IT
1. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare; - în integralitate
2. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare - în integralitate
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, -în integralitate
4. O. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; -în integralitate
5. O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările
ulterioare; - în integralitate
6. H.C.L.S.6 nr.125/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Local al Sectorului 6 al Municipiului București - www.primarie6.ro
6.SERVICIUL ADMINISTRATIV
1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările
ulterioare. - în integralitate
2. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4 alin. (1) și art. 25 alin. (2).
3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – republicată,cu modificările și completările ulterioare
- SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului
4. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor
socialiste, cu modificările și completările ulterioare.
- Capitolul 2: Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale;
5. O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria.
6. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile.
7. H.C.L.S.6 nr.125/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local
al Sectorului 6 al Municipiului București - www.primarie6.ro
Alte menţiuni referitoare la organizarea concursului se pot obţine la nr. de telefon: 0376.204.348 - Servciul
Resurse Umane.

DIRECTOR GENERAL

CRISTIAN TUDOR
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