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REZULTATUL PROBEI SCRISE  

la concursul de recrutare organizat  de Primăria Sectorului 5 în data în data de 08.12.2021 (proba scrisa) ora 

10:00 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: 3 funcții  publice de execuție vacante de 

consilier, clasa I, grad profesional superior, 1  funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, 

grad profesional superior, 1  funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

principal, 1  funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, 2 funcții  

publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului 

Urbanism și Autorizații de Construire - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Arhitect Șef 

din cadrul Primăriei Sectorului 5  

 
Nr. 

Crt. 

 
           Numărul de înregistrare  

atribuit dosarului  

de înscriere 

 la Concurs 

FUNCȚIA 

PUBLICĂ 

PENTRU CARE 

CANDIDEAZĂ 

 

SERVICIUL/ 

DIRECȚIA 

 
 Punctajul 

probei scrise 

 
Rezultatul 

probei 

scrise 

ADMIS/ 

RESPINS 

Observații 

1.  

120091/18.11.2021  

 

 

Inspector, clasa 

I, grad 

profesional 

debutant  

Serviciul 

Urbanism și 

Autorizații de 

Construire  

 

 

ABSENT 

 

  

2.  

120571/19.11.2021 

 

 

 

Inspector, clasa 

I, grad 

profesional 

asistent 

Serviciul 

Urbanism și 

Autorizații de 

Construire  

 

 

50,66 

 

 

 

ADMIS 

 

3.  

119294/16.11.2021 

 

 

 

Inspector, clasa 

I, grad 

profesional 

asistent  

Serviciul 

Urbanism și 

Autorizații de 

Construire  

 

 

37,66 

 

 

RESPINS 

 

 

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

la concurs. 

 

     În conformitate cu prevederile art.45 alin. (7) din REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în 

termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la sediul Primăriei Sectorului 5. 

 
            

Candidații declarați „ADMISI” vor susține proba interviu în data de 10.12.2021, ora 15:30 la sediul 

Primăriei Sectorului 5, situat în Strada Fabrica de Chibrituri  nr.9-11, Sector 5, București. 

 

 

    Secretar comisie concurs, 

Baduna Nicoleta 
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