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TABEL CU REZULTATELE  la  proba - selectia dosarelor 

 pentru  îndeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare în functiile publice de  

de Consilier clasa I grad profesional superior 

din cadrul Compartimentului Autorizari in Constructii –  

Serviciul Urbanism si Autorizari in Constructii 

care se va desfășura în data de 22/05/2018 ora 14:00   proba PC  

și în data de 23/05/2018 ora 14:00 proba scrisă 

la Primăria municipiului  Piatra Neamt  

 

 

În urma analizării dosarelor, comisiile de concurs au stabilit rezultatele selecției dosarelor, după cum 

urmează : 

 
Data selecţiei dosarelor:   09.05.2018 

 Numele si prenumele 

candidatului 
Funcția publică pentru care a 

candidat 
Rezultatul selecţiei 

dosarelor 
ADMIS/RESPINS 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 GRIGORICA 

MARIUS IONEL 

Consilier  
grad profesional superior 
Comp Autorizari in Constructii 

ADMIS  

 

  
Membrii comisiilor de concurs au procedat la verificarea conditiilor prevazute de lege, stabilind ca sunt 

îndeplinite condițiile și criteriile de participare la concurs pentru 1 candidat declarat « admis », urmand sa se prezinte 

în data de 22.05.2018 pentru proba PC ora 14:00  la  Primăria municipiului  Piatra Neamt. În cadrul probei se vor 

testa cunoștințele de operare PC nivel mediu în conformitate cu procedura  afișată pe site-ul instituției. 

Pentru a promova proba PC, candidații trebuie să cumuleze un număr minim de 50 de puncte din 100 de 

puncte posibile. 

Rezultatele selecției dosarelor sunt afisate în data de 09.05.2018, ora 15:00 la sediul si pe site-ul instituției 

www.primariapn.ro, secțiunea ”Recrutare și selecție” 

Termenul de contestații este de 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor. 

Proba scrisa se va desfășura în data de 23.05.2018 începând cu ora 14.00, în sala de consiliu din sediul nou 

al Primăriei Piatra Neamț. 

Pentru a promova proba scrisă, candidații trebuie să cumuleze un număr minim de 50 de puncte din 100 de 

puncte posibile. 

 

 

Comisia de concurs pentru functia publica de executie – CONSILIER SUPERIOR – COMP AUTORIZARI IN 

CONSTRUCTII 

PRESEDINTE: NEDEIANU IOAN DOMITIAN – Arhitect sef 

          Membru: CORNEA IOANA ALEXANDRINA – Consilier superior 

           Membru: ACHIRILOAIE VALERICA – expert- reprezentant ANFP – Institutia Prefectului – responsabil de 

procedura 

 
 

Secretar comisii de concurs – Floricel Diana, Inspector - Resurse Umane 
Ds.V.15/FDR/1 ex/09.05.2018 

 

http://www.primariapn.ro/

