
 

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

NUMĂR DE TELEFON: +400376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147- 149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

 

 

 

REZULTATE  PROBĂ SCRISĂ  

la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut, de consilier, 

clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Dezvoltare 

Infrastructură IT, Direcţia Informatizarea Serviciilor Publice, Direcția Generală 

Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe,  24.10.2022 – proba 

scrisă 

 

      Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 
Numărul de înregistrare 

Punctajul 

probei 

scrise 

Rezultatul probei scrise 

1. 
45611/22.10.2022 

90 ADMIS 

 

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

de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv până la data de 25.10.2022,           

ora 13:00, 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 27.10.2022, ora 12:00. 

• Afişat astăzi 24.10.2022,  ora 13.00, la  sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 

147-149 și pe site-ul Primăriei Sector 6: www.primarie6.ro, la secțiunea ,,Carieră”. 
 

 

 Secretar Comisie, 
 

http://www.primarie6.ro/


 

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

NUMĂR DE TELEFON: +400376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-

149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 
 

 

 

REZULTATE  PROBĂ SCRISĂ  

la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut, de consilier, 

clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Implementare 

Proiecte și Programe, Serviciul Managementul Proiectelor  și Programelor, Direcția 

Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe,  24.10.2022 – 

proba scrisă. 

 

      Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 
Numărul de înregistrare 

Punctajul 

probei 

scrise 

Rezultatul probei scrise 

1. 
44994/03.10.2022 

90 ADMIS 

 

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

de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv până la data de 25.10.2022, ora 

13:00, 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 27.10.2022, ora 12:00. 

• Afişat astăzi 24.10.2022,  ora 13.00, la  sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 

147-149 și pe site-ul Primăriei Sector 6: www.primarie6.ro, la secțiunea ,,Carieră”. 
 

 

 Secretar Comisie, 
 

http://www.primarie6.ro/

