
           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMISIA DE CONCURS 

     Nr.4798/15.03.2022 

Rezultatul final al candidaţilor înscrişi la concursul din data de 09.03.2022, organizat pentru 

ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului 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: 

 

 

Funcția contractuală de execuție vacantă: 1 post consilier IA –Biroul Informare și Identitate 

Vizuală – Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală- Direcția 

Comunicare și Mass Media 

 

Funcția contractuală de execuție vacantă: 1 post șofer I - Birou Întreținere Parc Auto - 

Serviciul Administrativ și Întreținere - Direcția Administrativă și Protocol 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume 

ID CANDIDAT 

Funcția 

solicitată 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Punctajul 

probei 

scrise 

Punctajul 

probei 

interviu 

Punctajul 

final 

Rezultat 

final 

Admis/ 

Respins 

1. Nr.3617/ 

25.02.2022 

 

consilier IA  

ADMIS 

 

70,00 

puncte 

 

97,00 

puncte 

 

83,50 

puncte 

 

ADMIS 

2. Nr. 3501/ 

24.02.2022 

 

consilier IA  

ADMIS 

37,00 

puncte 

- - RESPINS 

3. Nr. 3577/ 

25.02.2022 

 

consilier IA  

ADMIS 

10,00 

puncte 

- - RESPINS 

4. Nr.3550/ 

24.02.2022 

 

consilier IA ADMIS 5,00 

puncte 

- - RESPINS 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume 

ID CANDIDAT 

 Funcția 

  solicitată 

 Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Punctajul 

probei 

scrise 

Punctaju

l probei 

interviu 

Punctajul 

final 

Rezultat 

final 

Admis/ 

Respins 

1. Nr.2828/ 

16.02.2022 

 

Șofer I ADMIS 53,00 

puncte 

97,00 

puncte 

75,00 

puncte 

ADMIS 

2. Nr.3611/ 

25.02.2022 

 

Șofer I ADMIS 26,50 

puncte 

- - RESPINS 

  3. Nr.3776/ 

28.02.2022 

 

Șofer I ADMIS 16,50 

puncte 

- - RESPINS 



 

 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant 

candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, 

cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform prevederilor art.30 din  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. 

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic 

motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la 

afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de 

zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuție și 45 de zile 

lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.   

 

Afişat astăzi: 15.03.2022, ora 1500 la sediu și pe site-ul Consiliului Județean 

Ilfovwww.cjilfov.ro 

 

 

 

Secretar, 

Sanda MATEI - consilier  

Birou Resurse Umane 
 

4. Nr.3657/ 

28.02.2022 

 

Șofer I ADMIS 9,50 puncte - - RESPINS 

5. Nr. 3247/ 

21.02.2022 

 

Șofer I ADMIS 2,00 puncte - - RESPINS 

6. Nr.3479/ 

24.02.2022 

 

Șofer I ADMIS 0,00 puncte - - RESPINS 

7. Nr.3205/ 

21.02.2022 

 

Șofer I ADMIS ABSENT - - RESPINS 

8. Nr.3495/ 

24.02.2022 

 

Șofer I RESPINS 
Nu a prez. 

adev. de 

vechim în 

orig, cf 

art.6 

alin.(4) din 

HG nr.286/ 

2011 

- - - RESPINS 


