
 
 

                      MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

                                  SECTORUL 5  

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București 

Tel.:  021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37                                              Cod fiscal: 4433953 

Fax:  021.314.49.90    021.311.04.65                                                                  E-mail: primarie@sector5.ro 

 

            

 

     Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat în data de 16.02.2021 ora 10:00, 

în vederea încadrării pe perioadă determinată în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, r., cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de ocupare a posturilor înfiinţate în afara 

organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile la nivelul 

Primăriei Sectorului 5 aprobat prin Dispozitia nr.2333/03.07.2019, la Serviciul Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor - Direcția Generala de Achizitii si Investitii – Directia de Investitii a Primariei  

Sector 5 pentru realizarea Proiectului “#FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului” pe perioada determinată. 

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

concurs. 
 

Candidaţii nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor de concurs pot depune contestații în termen de 

cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 16.02.2021 –  ora 1000, la sediul 

Primariei Sectorului 5 din  Bucureşti Str.   Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5. 
 

   Afișat azi 10.02.2021, ora 153⁰                                                                                         Secretar comisie: Ciobotaru Dorina  

 

Nr. 

crt. 
Numărul de înregistrare 

a cererii de participare 

la concurs /Candidat  

Funcţia contractuală 

de execuţie 

 

 

Direcţia/Serviciul 

 

 

 

REZULTATUL 

SELECŢIEI 

DOSARELOR 

ADMIS/RESPINS 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1 28580/04.02.2021 
Expert implementare  

42/ ore/lună (2 ore/zi)  

Serviciul Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor 

- Direcția Generala de 

Achizitii si Investitii – 

Directia de Investitii 

Respins 

Nu dovedeste 

experienta de 

minim 1 an in 

proiecte cu 

finantare 

nerambursabila 

2 30524/09.02.2021  
Expert implementare  

42/ ore/lună (2 ore/zi)  

Serviciul Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor 

- Direcția Generala de 

Achizitii si Investitii – 

Directia de Investitii 

 

 

Respins 

Nu dovedeste 

experienta de 

minim 1 an in 

proiecte cu 

finantare 

nerambursabila 

3 30472/09.02.2021 
Expert implementare  

42/ ore/lună (2 ore/zi)  

Serviciul Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor 

- Direcția Generala de 

Achizitii si Investitii – 

Directia de Investitii 

 

 

Admis 
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