
Municipiul Piatra Neamț - Primăria 

 
Anexă la pv nr. 31352 din 07.11.2018 

TABEL 
Cu rezultatele selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare pe postul contractual vacant de 

Referent teapta IA , din cadrul Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabil 

care se va organiza în data de 14/11/2018 ora 10:00 proba scrsiă,  la Primăria municipiului Piatra Neamț 

 

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea și selecția dosarelor depuse, stabilind că sunt 

îndeplinite condițiile de participare la concurs conform rezultatelor din tabelul de mai jos : 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor 

     Rezultatele selecției  dosarelor au fost afișate la sediul și pe site-ul instituției în data de 07/11/2018, 

ora 16:00 

  

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta la proba scrisă a concursului care 

se va desfășura în data de  14/11/2018 ora 10:00  la sediul instituției. 

 

 

Comisia de concurs: Președinte – Postolică Irina - șef serviciu 

                                      Membru – Lemnaru Petru -  consilier 

                                      Membru – Popa Irina Maria – inspecor 

 

Secretar comisie – Petrea Nicoleta  – Inspector   

 
Ds.V.15/PN/1ex/07.11.2018 

Nr. 

crt. 

Nume prenume Postul contractual 

pentru care 

candideaza 

Rezultatul selecției 

dosarelor 

Observatii 

1 BODNAR ȘTEFAN 

C-TIN 
Referent tr. IA ADMIS - 

2 BOGDAN MARIA Referent tr. IA ADMIS Sub rezerva prezentarii cazierului 

pana la prima proba a concursului 

3 CIOBANU DANIEL Referent tr. IA ADMIS - 

4 DĂNILĂ VLAD Referent tr. IA ADMIS - 

5 MACOVEI MARIA Referent tr. IA ADMIS - 

6 PATRAȘCU ELENA-

RAMONA 
Referent tr. IA ADMIS - 

7 RĂCIANU DANIEL Referent tr. IA ADMIS - 

8 SAVA-BERCU 

NICOLETA-OANA 
Referent tr. IA ADMIS Sub rezerva prezentarii cazierului 

pana la prima proba a concursului 

9 STACHIE ANA-

ANTONELA 
Referent tr. IA ADMIS - 

10 STOICA  

ANAMARIA -

LAURA 

Referent tr. IA RESPINS Nu este indeplinita conditia de 

minim 4 ani vechime in specialitate 

(studii medii) 


