
 

 

Data: 17.08.2021 

ANUNȚ 

Sectorul 5 al municipiului București anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 
14 membri, voluntari, ce vor face parte din cadrul Centrului de Inovare și Imaginație 
Civică Sector 5 (CIIC S5).  

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt: 

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură depuse de către persoanele interesate;  
2. Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări, dacă este cazul; 
3. Informarea candidaților cu privire la rezultate; 
4. Depunerea și soluționarea contestațiilor. 

Condițiile generale de participare pe care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați: 

• nu au apartenență politică; 
• au domiciliul/reședința pe raza Sectorul 5 al municipiului București; 
• au împlinit vârsta de 18 ani; 
• fac parte din categorii profesionale precum: cadre didactice, cadre medicale, 

economiști, arhitecți, oameni de cultură, ingineri, tehnicieni activi și/sau pensionari, 
precum și din alte categorii sociale care pot contribui la realizarea programelor derulate 
de Primăria Sectorului 5; 

• au consultat Regulamentul de organizare și funcționare al CIIC S5 și au disponibilitate 
de a se implica voluntar în activitățile din cadrul acestuia. 

Dosarul de candidatură al persoanelor interesate, trebuie să cuprindă documentele enunțate 
în cele ce urmează, semnate și datate: 

1. Cererea de înscriere – Formularul I; 
2. Chestionarul privind selecția potențialilor voluntari în cadrul CIIC S5 – Formularul II; 
3. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Formularul III; 
4. Copie a cărții de identitate, cu mențiunea conform cu originalul;  
5. Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină; 
6. Acte privind studiile, în copii cu mențiunea conform cu originalul; 
7. Documente justificative care atestă experiența profesională menționată în CV, în copii 

cu mențiunea conform cu originalul. 

Calendarul de desfășurare a procesului de selecție: 

ETAPĂ PERIOADĂ 
Transmiterea dosarelor de candidatură 21.04.2021 – 24.09.2021 
Evaluarea dosarelor de candidatură 27.09.2021 – 04.10.2021 
Informarea candidaților cu privire la 
rezultatul procesului de selecție 

05.10.2021 



 

 

Depunerea contestațiilor 05.10.2021 - 07.10.2021, fără a depăși 48 de ore 
de la comunicarea rezultatelor 

Soluționarea contestațiilor 08.10.2021 – 13.10.2021 

Criteriile de selecționare a voluntarilor pentru CIIC S5 au la baza disponibilitatea acestor 
persoane de a se implica în activitățile Centrului, expertiza și pregătirea profesională în 
domeniile vizate, precum și acoperirea teritorială a sectorului, având prioritate selecția cel puțin 
a unui membru din fiecare domeniu vizat, respectiv: sănătate, educație, asistență socială, 
infrastructură, cultură.   

Transmiterea dosarelor de candidatură se poate face atât online, la adresele 
secretariat@sector5.ro și contact@aid-romania.org, cât și fizic prin depunerea la registratura 
Primăriei Sector 5.   

Lista anexelor la anunțul de selecție:  

Ø Formular I - Cererea de înscriere; 
Ø Formular II - Chestionarul privind selecția potențialilor voluntari în cadrul CIIC S5; 
Ø Formular III - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
Ø Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Inovare și Imaginație Civică 

Sector 5, consolidat.  

 


