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REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

 la concursul organizat în data de 20.07.2021 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 posturlui înfiinţat în afara organigramei pentru Expert tehnic 1 – specialist în recrutare derulat 

prin  Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor - Direcția Generala de Achizitii si Investitii – 

Directia de Investitii  -  Primăria Sector 5, pentru realizarea Proiectului “#FAPTE – Înființare clase de 

antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica” pe o perioada de 26 de luni, Salariu brut – 8.616 lei/luna, 84 

ore/luna (4 ore/zi)  102.58 lei/ora brut, Comisia de concurs  comunică următoarele rezultate privind selecţia 

dosarelor de concurs ale candidatilor:   

 

 

 

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

participare la concurs. 
Candidatii nemulțumiti de rezultatele obținute poate formula contestație în termen de maximum o zi lucrătoare  de 

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

        Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 20.07.2021  ora 10.00  la sediul 

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

Secretariatul Comisiei de concurs 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 80483/12.07.2021 

Expert tehnic 1 – 

specialist în recrutare 

84 ore/luna (4 ore/zi)  

102.58 lei/ora brut 

Serviciul Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor - 

Direcția Generala de 

Achizitii si Investitii – 

Directia de Investitii 

RESPINS 

Nu a facut dovada 

experientei 

necesare pentru 

ocuparea postului 

 80201/09.07.2021 

Expert tehnic 1 – 

specialist în recrutare 

84 ore/luna (4 ore/zi)  

102.58 lei/ora brut 

Serviciul Implementarea și 

Monitorizarea Proiectelor - 

Direcția Generala de 

Achizitii si Investitii – 

Directia de Investitii 

ADMIS 
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