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RAPORTUL FINAL PRIVIND REZULTATELE VERIFICĂRII DE CĂTRE COMISIE A CONDIȚIILOR 

DE STUDII, CONDIȚIILOR DE VECHIME ȘI A CONDIȚIILOR SPECIFICE ÎN CADRUL PROCEDURII 

DE OCUPARE PRIN TRANSFER LA CERERE A UNOR POSTURI DE FUNCȚIONAR PUBLIC DIN 

CADRUL DIRECȚIEI GENERALE ECONOMICE – PRIMĂRIA SECTOR 5, ÎNCHEIAT ASTĂZI 

05.12.2022 

 

 

 

Funcţiile publice de execuție vacante pentru care se procedura de transfer la cerere 

1. Serviciul Buget 

1.1. - 1 funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant; 

Condiții specifice:  
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: 0 ani  

 

1.2. - 1 funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal. 

Condiții specifice: 
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: minimum 5 ani, 

 

1.3. - 2 funcții publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior 

Condiții specifice: 
   - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

              - Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: minimum 7 ani. 

  

2. Serviciul Urmărire Execuție Bugetară 

2.1. - 1 funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent; 

Condiții specifice:  
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: minimum 1 an,  

 

2.2. - 2 funcții publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal. 

Condiții specifice: 
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: minimum 5 ani. 

 

3. Serviciul Financiar-Contabilitate 

3.1. - 1 funcție publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent; 

        Condiții specifice:  
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: minimum 1 an  

 

3.2. - 4 funcții publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior; 

Condiții specifice: 
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Stiințelor Economice, 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: minimum 7 ani 

Informaţii privind selecția dosarelor 

 

 

Data selecţiei dosarelor – 05.12.2022 

 

Nu au fost depuse candidaturi 

 

                      

Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale “ Modalități de modificare a raporturilor de serviciu” cod 

P.O. 07.1-14/29.08.2022 privind ocuparea unei funcții publice sau contractuale vacante din cadrul Aparatului de 



 

specialitate al Primarului Sectorului 5 prin transfer la cerere, Comisia de verificare a condițiilor de studii, condițiilor 

de vechime și a condițiilor specifice pentru evaluarea candidaturilor depuse în cadrul procedurii de ocupare prin 

transfer la cerere a unor posturi de funcționari publici din cadrul Direcției Generale Econimice – Primăria Sectorului 5, 

comunică faptul că   în cadrul procedurii pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul Direcției Generale 

Economice – Primăria Sector 5, pentru care perioada de depunere dosarelor a fost 08.11.2022 -28.11.2022, nu există 

candidaturi depuse 

 

 

 

 

  


