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COMISIA DE CONCURS 

   Nr. 1123/ 26.11.2021 

 

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 25.11.2021 organizat pentru 

ocuparea unor funcţii contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Ilfov 
 

În cadrul interviului s-au testat abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba 

interviu a fost susținută doar de candidații declarați admiși la proba scrisă. 

Interviul s-a realizat conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 

desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare, conform prevederilor 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. 

Pentru personalul contractual de execuție, criteriile de evaluare au fost: 

a) Abilități și cunoștințe impuse de funcție; 

b) Capacitatea de analiză și sinteză; 

c) Motivația candidatului; 

d) Comportamentul în situațiile de criză; 

e) Inițiativă și creativitate; 

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr. 

929/04.11.2021, a trecut la notarea probei interviu și comunică următoarele rezultate ale acesteia: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

ID candidat 

Funcția solicitată Punctajul 

probei interviu 

Rezultatul probei 

interviu 

1. Nr. 18867 /15.11.2021 

 

Consilier IA- Serviciul Buget, 

Venituri și Cheltuieli 
72,33 

puncte 

ADMIS 

2. Nr. 18983 /16.11.2021 

 

Îngrijitoare, Serviciul 

Administrativ și Întreținere 
61,00 

puncte 

ADMIS 

 

Fiecare membru al comisiei de concurs a adresat întrebări candidatului. 

Punctajul interviului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare 

membru al comisiei de concurs. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute 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, care se depune la secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Toma Florentina-Vasilica– consilier Birou Resurse 

Umane. 

 

Afişat astăzi: 26.11.2021, ora 1000 la sediu și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov 

www.cjilfov.ro  

 

Secretar comisie concurs 

                                                                                      consilier, Florentina TOMA 

MA Florentina Vasilica 

http://www.cjilfov.ro/

