
Municipiul Piatra-Neamt  Primaria  

Nr.   29990 / 25.10.2019 
         

                                                                                                                       

                                                                        

TABEL  REZULTATE    - selectia dosarelor 

 pentru  îndeplinirea conditiilor de participare  

la concursurile de recrutare în funcțiile publice de execuție de 

 Inspector superior și Consilier  principal din cadrul Serv. Financiar Contabil  

care se vor desfășura în data de 31/10/2019 ora 10:00   proba PC  

și în data de 01/11/2019 ora 10:00 proba scrisă 

la Primăria municipiului  Piatra Neamt  

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

Numele si prenumele 
candidatului 

Funcția publică pentru care 

a candidat 
Rezultat 

 selecţia dosarelor 
ADMIS/RESPINS 

Observații 

ANDRIESCU 

DUMITRU 

Inspector  
grad profesional superior 

ADMIS - 

POPESCU ROXANA-

MARIA 

Inspector  
grad profesional superior 

ADMIS - 

 

BUCATARIU 

ANDREI 

CONSTANTIN 

Consilier 
grad profesional principal 

RESPINS Nu este îndeplinită 
condiția de vechime  în 
specialitatea studiilor 
de min.  5 ani 

DOBRESCU ELENA-

JULIETA 

Consilier 
grad profesional principal 

ADMIS - 

 
 Candidații declarați « admis » la selecția dosarelor, se vor prezenta în data de 31/10/2019 
pentru proba PC ora 10:00  la  Primăria municipiului  Piatra Neamt.  

În cadrul probei PC se vor testa abilitățile și competențele de utilizare a calculatorului nivel 
mediu în conformitate cu procedura  și  tematica  afișată pe site-ul instituției. 
Pentru a promova proba PC, candidații trebuie să cumuleze un minim de 50 de puncte din 100 de 
puncte posibile. 

Rezultatele selecției dosarelor se afișează în data de 25/10/2019, ora 14:00 la sediul si 
pe site-ul instituției www.primariapn.ro, secțiunea ”Recrutare și selecție” 
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării 
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv până la data de 28/10/2019 ora 14:00, sub sancţiunea 
decăderii din acest drept. 
           Proba scrisă se va desfășura în data de 01 noiembrie 2019 începând cu ora 10.00, 
în sala de consiliu din sediul nou al Primăriei Piatra Neamț. 

Pentru a promova proba scrisă, candidatul trebuie să cumuleze un minim de 50 de 
puncte din 100 de puncte posibile. 

 
Secretar comisii de concurs  
 
 
 
Ds.V.15/PN/1 ex/25.10.2019 


