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 REZULTATUL  PROBEI SCRISE 
la concursul de  promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici 

care sunt numiţi în funcţii publice de execuţie 

organizat de Primaria Sectorului 5 in data de 03.03.2022 ora 10.00- proba scrisa   

 

 
Având în vedere prevederile art. 40  alin. (1) lit. e), art. 60 alin. (2) şi art. 62 alin. (3) din HG nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei 

scrise: 

 

NR. 

CRT

. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CANDIDATULUI 

FUNCTIA 

PUBLICĂ PENTRU 

CARE 

CANDIDEAZĂ /  

PUNCTAJUL 

PROBEI 

SCRISE 

REZULTAT 

PROBA 

SCRISA 

1.  136777/22.02.2022 

Polițist local – cls/ III / 

grad profesional / 

superior 

55 puncte ADMIS 

2.  136732/22.02.2022 

Polițist local – cls/ III/ 

grad profesional / 

superior 

80puncte ADMIS 

3.  136816/22.02.2022 

Polițist local – cls/ I / 

grad profesional / 

superior 

90 puncte ADMIS 

4.  136775/22.02.2022 

Polițist local – cls/ I / 

grad profesional / 

principal 

 

91 puncte ADMIS 

5.  137189/22.02.2022 

Polițist local – cls/ III / 

grad profesional / 

principal 

87 puncte ADMIS 

6.  131288/10.02.2022 

Inspector  – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

95 puncte ADMIS 

7.  132699/14.02.2022 

Inspector  – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

83puncte ADMIS 

8.  132606/14.02.2022 

Consilier juridic – cls./ 

I / grad profesional / 

principal 

 

96 puncte ADMIS 

 



9.  133387/15.02.2022 

consilier juridic – cls./ 

I / grad profesional / 

principal 

 

90 puncte ADMIS 

10.  134762/17.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

80 puncte ADMIS 

11.  134997/17.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

86 puncte ADMIS 

12.  135196/17.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

96 puncte ADMIS 

13.  135193/17.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

97 puncte ADMIS 

14.  135181/17.02.2022 

Consilier juridic – cls./ 

I / grad profesional / 

principal 

 

96 puncte ADMIS 

15.  136068/21.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

90 puncte ADMIS 

16.  136543/21.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

80 puncte ADMIS 

17.  136988/22.02.2022 

inspector – cls./ I / 

grad profesional / 

principal 

 

95 puncte ADMIS 

18.  132700/14.02.2022 

Inspector  – cls./ I / 

grad profesional / 

superior 

 

93 puncte ADMIS 

19.  136079/21.02.2022 

Consilier juridic  – 

cls./ I / grad 

profesional / superior 

 

83 puncte ADMIS 

20.  136183/21.02.2022 

Consilier juridic – cls./ 

I / grad profesional / 

superior 

 

82 puncte ADMIS 

  

Afișat astăzi 03.03.2022, ora 16.00 la sediul Primăriei Sectorului 5. 

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data 

afişării rezultatului probei scrise, care se depune la Registratura Primăriei Sectorului 5. 

Candidaţii declaraţi ”ADMIS”, vor  susţine proba interviu  în data de 09.03.2022 ora 10.00, la 

sediul Primăriei Sectorului 5 – Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti. 

 

Secretar comisie concurs, 

Tanase Mihaela 


