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Nr. 4947 / 16.02.2023 

 
Rezultatul SELECȚIEI DOSARELOR de înscriere la concursul de recrutare organizat de 

către Primăria Ștefăneștii de Jos, în data de 01.03.2023 

 

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin (1) lit. a) coroborat cu art. 37 alin (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs 

comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere la concurs : 

       

Nr. 

crt. 

Nr. și data 

dosarului 

Funcția contractuală pentru 

care se organizează concursul 

Rezultat 

selecție dosare 

Observații 

1 4449/13.02.2023 Inspector de specialitate – 

Serviciul Voluntar Situații de 

Urgență 

ADMIS --- 

2 4451/13.02.2023 Inspector de specialitate – 

Compartiment Acte 

Administrative, Monitor 

Oficial și Arhivă 

ADMIS --- 

3 4288/10.02.2023 Inspector de specialitate – 

Compartiment Relații cu 

Publicul, Cultură și Recreere 

RESPINS nu se îndeplinesc 

condițiile specifice de 

participare cf. anunț 

concurs 

4 4463/13.02.2023 Inspector de specialitate – 

Compartiment Relații cu 

Publicul, Cultură și Recreere 

ADMIS --- 

5 4381/13.02.2023 Inspector de specialitate – 

Compartiment Monitorizare 

Unități de Învățământ 

RESPINS nu se îndeplinesc 

condițiile specifice de 

participare cf. anunț 

concurs 

6 4591/14.02.2023 Inspector de specialitate – 

Compartiment Monitorizare 

Unități de Învățământ 

ADMIS --- 

7 4453/13.02.2023 Guard – Compartiment 

Administrativ 

ADMIS --- 

8 4450/13.02.2023 Șofer – Compartiment 

Administrativ 

ADMIS --- 



9 4455/13.02.2023 Șofer – Compartiment 

Administrativ 

ADMIS --- 

 

▪ Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 01.03.2023, ora 11.00 la sediul 

Primăriei Ștefăneștii de Jos din 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. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. 

▪ Afișat astăzi, 16.02.2023, ora 15.00  la sediul Primăriei Ștefăneștii de Jos din șos. Ștefănești nr. 116, 

comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov. 

 

 

 

!!! Pe toată durata derulării probei scrise, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea 

vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la 

distanță. 

 

 

 

Comisia de concurs : 

- Domnul Hovakimyan Vahe – Administrator public Primăria Ștefăneștii de Jos – președinte; 

- Domnul Constantin Mihai Silviu – Șef Serviciu Primăria Ștefăneștii de Jos – membru; 

- Domnul Dumitru Claudiu Vicențiu – Inspector de specialitate Primăria Ștefăneștii de Jos – 

membru; 

 

Secretar Comisie : 

Doamna Grigore Georgiana Adriana – Referent Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos 

 
 


