
             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

      Nr. 18580/09.11.2021 

 

 

Rezultatul probei scrise pentru candidaţii înscrişi la concursul din data de 09.11.2021 

organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Ilfov  

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003–Codul Muncii şi a H.G. nr.286/2011 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare  

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

plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise, 

după cum urmează: 

 

 Data susținerii probei scrise: 09.11.2021 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

ID candidat 

Funcția solicitată Punctajul 

probei scrise 

Rezultatul probei 

scrise 

 

 1  post consilier IA –  Biroul Informare și Identitate Vizuală-Serviciul Relații cu Mass 

Media, Informare și Identitate Vizuală -Direcția Comunicare și Mass Media. 

 

1. Nr. 17418/21.10.2021 

 

 

consilier IA 

70,33 

puncte 

ADMIS 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

ID candidat 

Funcția solicitată Punctajul 

probei scrise 

Rezultatul probei 

scrise 

 

 1  post consilier IA –  Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY-Direcţia 

Arhitect Șef, Urbanism, Planificare şi Amenajare Teritorială. 

 
1. 

Nr. 17893/29.10.2021 

 

consilier IA 
75,00 

puncte 

ADMIS 

2. 
Nr. 17663/26.10.2021 

 

consilier IA 
31,33 

puncte 

RESPINS 

3. 
Nr. 17884/29.10.2021 

 

consilier IA 
ABSENT RESPINS 

 

 

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

termen de 24 de ore de la afişare, conf. H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 



corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, la d-na Andreea-Gabriela TOMA – consilier Birou Resurse Umane. 

 

Candidații declarați admiși vor participa la interviul din data de 11.11.2021, ora 

11:00, astfel îndeplinind condițiile prevederilor Hotărârii nr.286/2011, pentru aprobarea 

Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Afişat astăzi: 09.11.2021, ora 1620 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov 

www.cjilfov.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Secretar comisie concurs 

                                                                                      consilier, Andreea-Gabriela TOMA 

http://www.cjilfov.ro/

