
 

    
  

        

 

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

Tel.:  021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37 

Fax:  021.314.49.90    021.311.04.65   

  
Rezultatele etapei de Selecție a Dosarelor 

 

înscrise la concursul din cadrul Serviciului Parcaje Auto de Reședință - Direcția de Administrare 

a Domeniului Public - Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Sectorului 5, organizat în data de 04.11.2021 - Proba scrisă, concurs de recrutare pentru:  
- 1 funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, vechime în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 1 an, studii universitare de licență absolvite 

cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- 1 funcție publică vacantă de referent, clasă III, grad profesional superior, vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcției publice minim 7 ani, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu 

diplomă de bacalaureat. 

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de 

concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere: 

 

           
 

NR. 

CRT. 

NUMĂRUL DE 

ÎNREGISTRARE 

ATRIBUIT 

DOSARULUI DE 

ÎNSCRIERE LA 

CONCURS 

FUNCTIA PUBLICĂ PENTRU 

CARE CANDIDEAZĂ/ 

INSTITUŢIA SAU 

AUTORITATEA PUBLICĂ 

REZULTATUL 

SELECŢIEI 

DOSARELOR 

(ADMIS/RESPINS) 

MOTIVUL RESPINGERII 

DOSARULUI  

1. 
 

112994/25.10.2021 

 

Referent, clasă III, grad 

profesional superior ADMIS 

 

- 

2. 111364/19.10.2021 
Referent, clasă III, grad 

profesional superior 
ADMIS - 

3. 110426/15.10.2021 
Referent, clasă III, grad 

profesional superior ADMIS - 

*Numele și prenumele candidaților se identifică după numărul de înregistrare al formularului de 

înscriere la concurs. 

 

 

Afișat astăzi  01.11.2021, ora 13:00. 

 

În conformitate cu prevederile art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se 

depune la sediul Primăriei Sectorului 5 (Registratura Primăriei Sectorului 5). 

 

Candidații declarați admiși se vor prezenta în data de 04.11.2021, ora 1300, în vederea susținerii probei 

scrise la sediul Primăriei Sectorului 5 – Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București. 

 

 

 

                                                                                                  Secretar comisie concurs: Bădună Nicoleta  
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