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TABEL REZULTATE – selecția dosarelor 

 
pentru îndeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare in functiile publice de executie 

de CONSILIER clasa I, grad profesional asistent (cu științe economice) 

CONSILIER clasa I, grad profesional superior (cu științe inginerești) 

 INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior (specializarea construcții civile, industriale si agricole 

sau instalatii in constructii)  

la Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor care va fi organizat în data de 13.12.2019 ora 

10.00 proba scrisa la sediul Primăriei municipiului  Piatra Neamt  

 

 

Nr. 

crt. 

Nume prenume Functia pentru care 

candideaza  

Observatii Rezultat 

admis 

1 CRISTEA MIHAELA CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

- ADMIS 

2 MATEI IOANA RALUCA CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

- ADMIS 

3 PLOSCARU ANDREEA 

ADINA 
CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

Nu îndeplinește condiția 

solicitată privind 

specialitatea studiilor -

științe economice 

RESPINS 

4 PRUTEANU MARIANA 

DANIELA 
CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

- ADMIS 

5 RĂDUCANU ELENA 

LĂCRĂMIOARA 
CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

- ADMIS 

6 SUBĂȘEANU ADRIANA-

ALINA 
CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

- ADMIS 

7 SURDU SÎNZIANA CONSILIER, clasa I, grad 

profesional asistent 

- ADMIS 

Nr. crt. Nume prenume Functia pentru care 

candideaza  

Observatii Rezultat 

1. ARMAȘU DAN Consilier, clasa I, grad 

profesional superior 

- ADMIS 

2. BUCULEI MIOARA Consilier, clasa I, grad 

profesional  superior 

- ADMIS 

3. COJOCARU ALINA 

MIHAELA 
Consilier, clasa I, grad 

profesional  superior 

- ADMIS 

4. COJOCARU NICOLETA Consilier, clasa I, grad 

profesional  superior 

 ADMIS 

5. VASILIU DUMITRU Consilier, clasa I, grad 

profesional  superior 

DOSAR 

INCOMPLET 

(lipsa adeverinta 

medicala si aviz 

psihologic) 

RESPINS 

6. VORNICU DORIN 

PETRU CRISTIAN 
Consilier, clasa I, grad 

profesional  superior 

- ADMIS 



 

 

 Candidații admisi la selectia dosarelor se vor prezenta la proba practică eliminatorie pentru dovedirea 

cunoștințelor de operare PC, în data de 12/12/2019, ora 10:00.  

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 min. de 50 de puncte din totalul de 100 de 

puncte posibile. 

Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul si site-ul instituției în data de 09.12.2019, ora 15:30 . 

Candidații nemulțumiți pot depune contestații la registratura institutiei în termen de max. 24 de ore de la 

afisarea rezultatelor, respectiv până la data de 10/12/2019 ora de 15:30, sub sancțiunea decăderii din acest 

drept. 

 

 

Secretariat comisii concurs 

Nr. 

crt. 

Nume prenume Functia pentru care 

candideaza  

Observatii Rezultat 

1. ZAGARIN CRISTIAN ION INSPECTOR, clasa I, grad 

profesional superior 

- ADMIS 


