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ANUNȚ 

 

Având în vedere prevederile art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II 

din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea: 

- concursului de  recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa 

I, grad profesional debutant (ID post 455744) din cadrul Serviciului Buget, Venituri și 

Cheltuieli – Direcția Economică. 

- concursului de  recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de referent, clasa 

III, grad profesional superior (ID post 455739) din cadrul Biroului Monitorizare 

Contracte Asociere – Direcția de Investiții, Direcția Generală de Investiții și 

Administrare Drumuri Județene. 

- concursului de  recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de referent, clasa 

III, grad profesional asistent (ID post 455738) din cadrul Biroului Monitorizare 

Contracte Asociere – Direcția de Investiții, Direcția Generală de Investiții și 

Administrare Drumuri Județene. 

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Probele stabilite pentru concurs:  

- Proba scrisă: 03.06.2022, ora 10.00 

- Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise 

- Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 

3-5, Sector 6, Bucureşti. 

 

 Condiţiile generale necesare ocupării funcţiei publice sunt prevăzute la art. 465 alin. (1) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Referitor la condiția generală prevăzută de art.465 alin(1) lit.e), în ceea ce privește condiția 

apt din punct de vedere „psihologic”, atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică, vor 

fi respectate prevederile art.613 din Codul Administrativ. 
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 Condiții specifice de participare la concursul de recrutare pentru funcția publică locală 

de execuție vacantă de: 

I. consilier,  clasa I, grad profesional debutant (ID post 455744) din cadrul Serviciului 

Buget, Venituri şi  Cheltuieli - Direcţia Economică: 

- să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor economice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu necesită.  

II. referent, clasa III, grad profesional superior (ID post 455739) din cadrul Biroului 

Monitorizare Contracte Asociere -Direcţia de Investiţii Direcţia Generală de Investiţii 

și Administrare Drumuri Județene: 

- să fie absolvenți de  studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 

ani.  

III. referent, clasa III, grad profesional asistent (ID post 455738) din cadrul Biroului 

Monitorizare Contracte Asociere -Direcţia de Investiţii -Direcţia Generală de Investiţii 

și Administrare Drumuri Județene: 

- să fie absolvenți de  studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.     

 Perioada de depunerea de dosare: 04 - 23.05.2022. 

 Publicarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice locale  vacante 

se va realiza în data de 04.05.2022. 

 Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, 

sec.6, București,  între orele: 09.30 – 12.30 și orele 14.00 – 16.00, de luni până joi,  respectiv în 

zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. 

 Persoana de contact: Toader Eva-Maria, consilier, grad profesional superior – Biroul 

Resurse Umane - Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională; 

   Relații suplimentare la telefon 021/212.56.93, interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţionari publici de execuție”. 
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