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Rezultatul PROBEI SCRISE  

la concursul de recrutare organizat de către  

Primăria Ștefăneștii de Jos in data de 13.07.2022 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 

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

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 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 rezultatele obținute în cadrul probei scrise de la concursul 

organizat în data de 13.07.2022 de către Primăria Ștefăneștii de Jos în vederea ocupării funcției 

contractuale de execuție vacante de Șofer – Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ : 
  

Nr. 

crt. 

Nr. și data 

dosarului 

Funcția contractuală de execuție 

vacantă supusă recrutării 

Punctaj probă 

scrisă 

Rezultat probă 

scrisă 

1 13670/28.06.2022 

Șofer – Compartiment 

Monitorizare Unități de 

Învățământ 

90 ADMIS 

2 13766/29.06.2022 

Șofer – Compartiment 

Monitorizare Unități de 

Învățământ 

85 ADMIS 

▪ Candidații declarați admiși, vor susține proba interviului în data de 15.07.2022, ora 10:00 la 

sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos, Șos. Ștefănești nr. 116, Comuna Ștefăneștii de Jos, 

județ Ilfov. 

▪ Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de 

la afișare, conform prevederilor art. 31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

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

corespunzător funcțiilor contractuale și 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 soluționare a contestațiilor. 

▪ Afișat astăzi 13.07.2022, ora 15.00 la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos, Șos. Ștefănești 

nr. 116, Comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov. 

 

Secretarul comisiei, 

Grigore Georgiana Adriana – Referent Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos 

  


