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REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

 

                   la concursul de recrutare organizat în data de 09.03.2021 – proba scrisă, pentru funcțiile 

contractuale  vacante de execuție de:  

- un post - Inspector de specialitate gradul IA, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Management 

Informațional-Direcția de Relații Publice-Direcția Generală e Administrație Publică, organizat în data 

de 09.03.2021 ora 0900; 

- un post - Inspector de specialitate gradul I, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Management 

Informațional-Direcția de Relații Publice-Direcția Generală e Administrație Publică, organizat în data 

de 09.03.2021 ora 0900; 

- un post – Referent gradul II, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Administrativ-Direcția 

Administrativă organizat în data de 09.03.2021 ora 1300. 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare a 

cererii de 

participare la 

concurs /Candidat 

Funcţia contractuală 

pentru care 

concurează 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Admis/Respins 

Motivul respingerii 

dosarului 

1.  33564/17.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 

 

 

ADMIS 

 

2.  34017/18.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
ADMIS 

 

3.  33956/18.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
RESPINS 

NU îndeplinește condițiile 

de participare la concurs 

privind adeverința de 

vechime și documentele 

care atestă nivelul studiilor,  

conform Anuntului  

4.  34607/22.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
ADMIS 

 

5.  35453/23.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
ADMIS 
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6.  35833/24.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
RESPINS 

NU îndeplinește condițiile 

de participare la concurs  

privind prezentarea actelor 

în original, în vederea 

verificării conformității 

copiilor cu acestea, conform 

Anunțului 

7.  36471/25.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
ADMIS 

 

8.  36604/25.02.2021 
Inspector de specialitate 

gradul IA 
RESPINS 

NU îndeplinește condițiile 

de participare la concurs 

privind adeverința de 

vechime în muncă solicitată, 

conform Anunțului 

9.  
34616/22.02.2021

  

Inspector de specialitate 

gradul I 
RESPINS 

NU îndeplinește condițiile 

de participare la concurs 

privind adeverința de 

vechime în muncă solicitată, 

conform Anunțului 

10.  35080/22.02.2021 
Inspector de 

specialitate gradul I 
ADMIS 

 

11.  35578/23.02.2021 
Inspector de 

specialitate gradul I 
ADMIS 

 

12.  35919/24.02.2021 
Inspector de 

specialitate gradul I 
ADMIS 

 

13.  36219/24.02.2021 
Inspector de 

specialitate gradul I 
RESPINS 

NU îndeplinește condițiile 

de participare la concurs  

privind prezentarea actelor 

în original, în vederea 

verificării conformității 

copiilor cu acestea, conform 

Anunțului 

14.  36296/25.02.2021 
Inspector de 

specialitate gradul I 
ADMIS 

 

15.  36568/25.02.2021 
Inspector de 

specialitate gradul I 
RESPINS 

NU îndeplinește condițiile 

de participare la concurs  

privind prezentarea actelor 

în original, în vederea 

verificării conformității 

copiilor cu acestea, conform 

Anunțului  

16.  33009/16.02.2021 Referent gradul II ADMIS  

17.  33985/18.02.2021 Referent gradul II ADMIS  



 
 

 

*Numele și prenumele candidaților se identifică după numărul de înregistrare a cererii de participare la 

concurs. 

 

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.03.2021 pentru functiile de: 

inspector de specialitate gradul IA și inspector de specialitate gradul I la Serviciul Management 

Informațional -Direcția Generală e Administrație Publică, ora 0900, și pentru  funcția de referent gradul II 

la Serviciul Administrativ-Direcția Administrativă ora 1300, la sediul Primariei Sectorului 5 din  Bucureşti 

Str.   Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 

data afişării, care se depune la sediul Primăriei Sectorului 5. 

Secretar comisie: Ivănăsciuc Iuliana 

 

18.  35182/23.02.2021 Referent gradul II ADMIS  

19.  35423/23.02.2021 Referent gradul II ADMIS  

20.  36562/25.02.2021 Referent gradul II RESPINS 

NU îndeplineste conditiile 

de participare la concurs  

privind prezentarea în 

original, în vederea 

verificării conformității 

copiilor cu acestea, conform 

Anunțului 

21.  36936/26.02.2021 Referent gradul II ADMIS  


