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ANUNŢ 

 

În temeiul art. 41¹ din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și dispoziţiei primarului Sectorului 6 

nr. 2430/06.10.2022 privind procedura de organizare și desfășurarea examenului de 

promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 

 

Primăria Sectorului 6 organizează examen de promovare în gradul imediat superior a 

personalului contractual, în data de 24 octombrie 2022 – proba scrisă, la sediul Primăriei 

Sectorului 6, Calea Plevnei  nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti astfel: 

 

Tipul examenului:  

✓ Promovare în gradul profesional imediat superior celui de Inspector de 

specialitate, gradul I.    

Funcţia contractuală în care promovează: Inspector de specialitate, gradul IA. 

Serviciul: Administrativ, Logistică și Protocol din cadrul Direcției Management Economic 

Interinstituțional și Administrativ, Direcţia Generală Economică. 

✓ Promovare în gradul profesional imediat superior celui de Inspector de 

specialitate, gradul II.    

Funcţia contractuală în care promovează: Inspector de specialitate, gradul I. 

Serviciul: Administrativ, Logistică și Protocol din cadrul Direcției Management Economic 

Interinstituțional și Administrativ, Direcţia Generală Economică. 

✓ Promovare în gradul profesional imediat superior celui de Inspector de 

specialitate, gradul II.    

Funcţia contractuală în care promovează: Inspector de specialitate, gradul I. 

Serviciul: Biroul Registratură și Arhivă, Serviciul Relații cu Publicul și Gestionare Petiții, Direcția 

Relații cu Publicul și Managementul Documentelor. 

 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. 

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, 

Sector 6, Bucureşti. 

 

Documente necesare pentru înscrierea la examen: 

▪ Cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instuţiei publice; 

 

Termenul de depunere a cererilor de participare la examen este de 5 zile 

lucrătoare, respectiv în perioada 10.10.2022 – 14.10.2022 
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Bibliografia și tematica pentru funcţia contractuală în care promovează: Inspector de 

specialitate, gradul IA și Inspector de specialitate, gradul I. 

Serviciul: Administrativ, Logistică și Protocol din cadrul Direcției Management Economic 

Interinstituțional și Administrativ, Direcţia Generală Economică. 

 

a) 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 

b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – republicată,cu modificările și 

completările ulterioare 

• SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi 

salariatului 

c) 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; 

d) O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

e) O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile. 

• Anexa 4 

 

Bibliografia și tematica pentru funcţia contractuală în care promovează: Inspector de 

specialitate, gradul I. 

Serviciul: Biroul Registratură și Arhivă, Serviciul Relații cu Publicul și Gestionare Petiții, Direcția 

Relații cu Publicul și Managementul Documentelor. 

1. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale cu modificările și completările ulterioare; 

4. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. 

 

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: Dochițu Carolin Dumitru – Consilier, Serviciul Managementul Resurselor 

Umane. 

mailto:resurse.umane@primarie6.ro

