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Anexa nr.2 
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Comisia de verificare a competen ţ elor specifice 
in donaeniul telmologiei informa ţ iei numit ă  prin 
Dispoziţ ia Pre ş edintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr.146/26.04.2022 

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor specifice  
in domeniul tehnologiei informatiel la concursul organizat pentru ocuparea unei functli 

publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional  
superior 	cadrul Direc iei Achizitii ş i Patrimoniu / Serviciul Achizitii Publice 	caclrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita  

Conform prevederilor Procedurii pentru organizarea i desf ăş urarea probei suplimentare in 
vederea evalu ă rii in domeniul tchnologiei inforrna ţ iei din cadrul coneursului de ocupare a func ţ iei 
publice organizat de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, in calitate de autoritate public ă , expertul 
nominalizat — Stefan Marian Lauren ţ iu, consilier in cadrul Compartimentului Informatic ă  din 
cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, comunic ă  urmă torele rezultate ale probe! suplimentare : 

Nr. Numă r dosar Funcţ ia pentru care se Nivelul pentru Rezultatul probei 
Crt. inscriere organizeaz ă  proba care s-au testat suplimentare 

suplimentară  competenţ ele 
specifice in eadrul 

probe! 
suplimentare 

(admis/respins) 

1. 12713/2022- 
A/16.05.2022 

Consilier 	achiziţ ii 
publice, 	clasa 	I,grad 
profesional superior 

Mediu ADMIS 

- Candidat/a/ul nemul ţ umit de rezultatele ob ţ inute poate formula contesta ţ ie in termen de 60 
minute de la data afi ş arii rezultatelor, care se depune la secretarul comisiei de solu ţ ionare a 
contestaţ iilor, Cuciureanu Paulica Gabriela. 

- Candidat/a/ul declarat admis va sus ţ ine proba scris ă  in data de 09.06.2022, ora 10,00 la 
sediul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, având asupra sa actul de identitate. 

JI 
 

00 
Afiş at ast ă zi 07.06.2022, ora 	  la sediul i pe site-ul Consiliului Jude ţ ean 

lalomiţ a. 

Secretar, 
Cuciureanu Paulica Gabriela 
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