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                                                   Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Delegare de atribuții conform art. 65 din Legea nr. 215/2001,  

Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București 

DANIELA NICOLETA CEFALAN 

ANUNŢ 

privind prelungirea termenului de înscriere la examenul de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 
 

Ținând seama de faptul că, anunțul examenului de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, a fost publicat la sediul și pe site-ul instituției în data de 10.12.2018, iar 

înscrierea la examen se realizează în perioada 10.12.2018- 31.12.2018, inclusiv, la Serviciul 

Registratură, Relaţii cu Publicul. 

 În contextul publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 14.12.2018, a Hotărârii 

Guvernului nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere. 

 În conformitate cu prevederile art. 156 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, termenul care se sfârșește într-o zi 

nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru 

următoare. 

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bulevardul Banu 

Manta, nr. 9, Sector 1, anunță prelungirea termenului de înscriere la examenul de 

promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, afișat la sediul instituției și 

publicat pe site-ul instituției www.primariasector1.ro la secțiunea “Angajați”, subsecțiunea 

“Anunțuri concursuri angajări” în data de 10.12.2018, până pe data de 03.01.2019, inclusiv.  

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE, 

DIRECTOR EXECUTIV 

PETRICĂ MARIUS IONESCU 
 

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ȘI ORGANIZARE, 

GETA IONIȚĂ 

 
Întocmit, 

Șef Serviciu Dezvoltare Instituțională 

Iulian Ghinescu 


