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ANUNŢ
privind desfășurarea examenului
în vederea aplicării prevederilor art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
pentru funcționarii publici pentru care s-a dispus măsura izolării și carantinării
de către Direcția de Sănătate Publică, în perioada 01.11-03.11.2021
Desfășurarea examenului






Proba scrisă: în data de 18.11.2021, ora 1000
Notarea probei scrise se va face în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii
probei.
Termenul de depunere a contestațiilor la probă scrisă va fi comunicat odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă.
Soluționare contestații probă scrisă și afișare rezultate: în termen de maxim 1 zi lucrătoare
de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Interviu departajare (dacă este cazul): data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Locația de desfășurare a probei scrise: sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos.
Orhideelor nr. 2d, Sector 6.
Candidații se vor prezenta la examen cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită pentru proba
scrisă.
Funcțiile publice pentru care se organizează examen
Serviciul Ordine Publică – Direcția Ordine Publică
- 22 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional superior
- 11 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional superior
Pentru alte informaţii privind modul de desfăşurare al examenului, funcționarii publici se vor adresa
Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire - Direcția Management Resurse Umane din
cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - telefon
021/413.17.38.
Anunț afișat la sediul D.G.P.L. Sector 6 și pe site-ul instituției în data de 16.11.2021

