
             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

        Nr.627/12.07.2022 

 

Rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în data de 

11.07.2022 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov 

 
 În conformitate cu prevederile art.60 alin.(2), art.63 și art.156 alin.(4) 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 probei scrise: 

 

Nr. 

crt. 

ID candidat Funcția solicitată Punctajul 

probei scrise 

Rezultatul probei 

scrise 

1. Nr.11529/22.06.2022 

 

Consilier, clasa I, gradul 

profesional superior - Biroul 

Patrimoniu - Direcţia Arhitect 

Șef, Urbanism, Planificare şi 

Amenajare Teritorială; 

71,33 

puncte 

ADMIS 

2. Nr.11817/27.06.2022 

 

Consilier, clasa I, gradul 

profesional asistent - Serviciul 

Inovare, Tehnologie, Servicii 

Sociale- Direcția Inovare și 

Cooperare - Direcția Generală 

Management Programe de 

Dezvoltare 

78,00 

puncte 

ADMIS 

3. Nr.11031/15.06.2022 

 

Consilier, clasa I, gradul 

profesional debutant - Serviciul 

Cooperare Internă şi 

Internatională - Direcția Inovare 

și Cooperare - Direcția Generală 

Management Programe de 

Dezvoltare 

69,83 

puncte 

ADMIS 

4. Nr.11882/28.06.2022 

 

Consilier, clasa I, gradul 

profesional debutant - Serviciul 

Cooperare Internă şi 

Internatională - Direcția Inovare 

și Cooperare - Direcția Generală 

Management Programe de 

Dezvoltare 

2,00 

puncte 

RESPINS 



 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în 

termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 

ulterioare, care se depune la sediul Consiliului Județean Ilfov din Str. Doctor Ernest Juvara , nr.3-

5, sector 6, Bucureşti. 

 

Candidații declarați admiși, ca urmare a rezultatului probei scrise al concursului, vor 

susține proba interviu în data de 14.07.2022, ora 11.00, conform art.56 din H.G. nr.611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Ilfov din str. 

Dr. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, București. 

 

 

Afişat astăzi: 12.07.2022, ora 1200 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov 

www.cjilfov.ro. 

 

 

 

 

                                                                                         Secretar comisie concurs 

                                                                                        consilier, Andreea-Gabriela TOMA 

http://www.cjilfov.ro/

