ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.492/20.05.2022
Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 26.05.2022,
organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean 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 selecţiei dosarelor de
înscriere, după cum urmează:
Data selecţiei dosarelor: 19.05.2022

Nume și prenume
ID candidat

Nr.
crt.


Funcția
solicitată

Rezultatul
selecției
dosarelor

Motivul respingerii
dosarului

1 post șef birou - Biroul Suport IT – Serviciul Informatizare și Suport IT - Direcția
Comunicare și Mass Media

Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul matematică și științe ale naturii, științe sociale, științe inginerești sau specializarea
ingineria sistemelor, calculatoare sau tehnologia informației, științe economice
Vechime în specialitate studiilor/muncă necesară postului: minim 2 ani
1.

Nr.8739/12.05.2022


Șef birou

ADMIS

1 post consilier IA - Biroul Informare și identitate Vizuală-Serviciul Relații cu Mass
Media, Informare și Identitate Vizuală-Direcția Comunicare și Mass Media

Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă
Vechime în specialitate studiilor/muncă necesară postului: minim 2 ani
1.

Nr.8524/10.05.2022

Consilier IA

ADMIS

2.

Nr.8659/11.05.2022

Consilier IA

RESPINS

3.

Nr.9104/17.05.2022

Consilier IA

ADMIS

Nu îndeplinește condiția
privind vechimea în
specialitatea studiilor/muncă
de minim 2 ani solicitată în
anunț, conf. adev depuse la
dosar

Candidații declarați ADMISI, vor susține proba scrisă în data de 26.05.2021–ora 11:00

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecția dosarelor 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 Sanda MATEI – consilier
Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.
Afişat astăzi: 20.05.2021, ora 1000 la sediu și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov
www.cjilfov.ro
Secretar comisie concurs,
Consilier, Sanda MATEI

