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TABEL CU REZULTATELE  la  proba - selectia dosarelor 

 pentru  îndeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare 

 în functia publică de executie vacantă – 1 post, de Consilier clasa I grad profesional 

superior din cadrul Biroului Gospodarie Comunala – Compartiment de Mediu 

la Primăriei municipiului  Piatra Neamt  

 
 

În urma analizării dosarelor, comisia de concurs a stabilit rezultatele selecției dosarelor, după cum 

urmează : 

 

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

îndeplinite criteriile de participare la concurs pentru 4 candidati declarati « admis », care se vor prezinta in 

data de 15.04.2019 pentru proba PC ora 10:00  la sediul nou al Primăriei municipiului  Piatra Neamt. În 

cadrul probei se vor testa cunoștințele de operare PC nivel mediu în conformitate cu tematica de concurs  

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 se afișează în data de 08/04/2019, ora 15:00 la sediul si pe site-ul 

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

Eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatelor 

selectiei dosarelor, la registratura unitatii. 

Proba scrisa se va desfășura în data de 16.04.2019 începând cu ora 13.00, în sala de consiliu din sediul 

nou al Primăriei Piatra Neamț. 

 
Secretar comisii de concurs – Inspector - Resurse Umane 

Nr. crt. Nume , prenume  Funcția pentru care candidează Rezultat  

Selecția dosarelor 

Admis/respins 

Observații 

1 CIREASA MAGDA Consilier  

grad profesional superior 

RESPINS Nu îndeplinește condiția 

absolvirii diplomei de 

licenta in domeniul 

stiintelor ingineresti  

2 COJOCARU 

NICOLETA 

Consilier  

grad profesional superior 

ADMIS -------- 

3 AIFTIMIEI OANA 

VIVIANA 

Consilier  

grad profesional superior 

RESPINS Nu îndeplinește condiția 

de vechime în 

specialitate 

4 LUPU RUXANDRA 

LILIANA 

Consilier  

grad profesional superior 

ADMIS -------- 

5 TAUNE MONA Consilier  

grad profesional superior 

ADMIS --------- 

6 BOSTAN GAVRIL Consilier  

grad profesional superior 

ADMIS -------- 
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