
 

 

Primăria  municipiului Piatra Neamţ                                    Anexa la procesul verbal 

Nr.  23007 /19.08.2020  

 

                                                                 Tabel afisare 

încheiat astăzi 19.08.2020 al comisiei de examinare la sustinerea probei interviu pentru concursul 

de promovare in functia publica de executie–INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior si  

INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal la BPCLEP  

 

 

Nr. 

crt. 

Nume , prenume Funcţia publică in care 

promoveaza 

Punctaj 

obţinut la 

proba interviu 

Rezultat 

1 COJOCARIU DELIA 

IOLANDA  

INSPECTOR,CLASA 

I, GRAD 

PROFESIONAL 

SUPERIOR 

98.16 ADMIS 

2 SCHIOPU MIHAELA 

CRISTINA 

INSPECTOR,CLASA 

I, GRAD 

PROFESIONAL 

PRINCIPAL 

98.33 ADMIS 

 

Rezultatul probei interviu a fost afisat la sediul si site-ul institutiei astazi 19.08.2020, ora 14.45  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

          Contestatia la proba interviu se poate depune in termen de 24 ore de la data si ora afisarii 

rezultatului la proba interviu; 

 

 Rezultatul final al concursului va fi afisat in data de 21.08.2020, la sediul si site-ul institutiei. 

 

Secretar comisie : 

 

 



 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT                                Anexa la procesul verbal 

Nr.  22960        din 19.08.2020 

TABEL 

Cu rezultatele la sustinerea  probei scrise pentru la concursul de promovare in functia publica de 

executie INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior  si INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal  la 

BPCLEP, organizat in data de 19.08.2020 ora 10.00 proba scrisa la sediul Primăriei municipiului  Piatra 

Neamt 

Nr. 

crt. 

Nume , prenume Funcţia publică in care 

promoveaza 

Punctaj 

obţinut la 

proba scrisă 

Rezultat 

1 COJOCARIU DELIA 

IOLANDA  

INSPECTOR,CLASA 

I, GRAD 

PROFESIONAL 

SUPERIOR 

91.66 ADMIS 

2 SCHIOPU MIHAELA 

CRISTINA 

INSPECTOR,CLASA 

I, GRAD 

PROFESIONAL 

PRINCIPAL 

95.83 ADMIS 

 

Rezultatele au fost afişate astăzi, 19.08.2020 , la sediul si site-ul institutiei , ora 13.15 

Candidatii care   au obtinut minim 50 de puncte si a fost declarat “ADMIS”  la proba scrisă, 

se vor prezenta la proba interviu.  

Contestatia  la proba scrisa se poate depune la registratura institutiei in termen de 24 ore de la 

data si ora afisarii la sediul si site-ul institutiei. 

Proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

 

Secretar comisie: 
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