
 

 

 

Municipiului Piatra Neamţ - Primaria 

 

Anexa proces verbal nr. 23034 din 19.08.2020 

 

 

Rezultate obtinute  

la susținerea probei -interviu in cadrul examenului de promovare in functia publica de  

Inspector superior din cadrul Biroul Gospodarie Comunala desfasurat in data de 19.08.2020 ora 14:00  

la sediul nou al Primariei municipiului Piatra Neamt 

 

 

 

      Interviul s-a realizat conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 

desfăşurării probei, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de 

interviu sunt: 

  a) abilităţile de comunicare - 20 p; 

  b) capacitatea de analiză şi sinteză – 20 p; 

  c) abilităţile impuse de funcţie  - 20 p; 

  d) motivaţia candidatului – 20 p; 

  e) comportamentul în situaţiile de criză – 20 p. 

 

Punctajele stabilite de membrii comisiei au fost următoarele: 

 

 

 

Rezultatele la  proba-interviu se afișează la data de  19/08/2020 orele 16:30 la sediul si site-ul 

instituției.  

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.  

Comunicarea rezultatelor finale se va face in maximum  3 zile de la data ultimei probe. 

 

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs 

 

Nr. 

crt. 

Nume prenume Postul  

functie publica pe care 

promoveaza 

Punctaj obținut la 

proba interviu 

REZULTAT interviu 

ADMIS/ 

RESPINS 

1. GIDA IOSEFINA 

CATALINA 

Consilier clasa I, grad 

profesional superior 
90 puncte ADMIS  



 

 

 

 

MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMT - PRIMARIA 

Anexă pv. nr . 22962 din 19.08.2020 

 

 

TABEL REZULTATE  
la proba scrisa in cadrul examenului de promovare 

în functia publica de executie vacanta de INSPECTOR  PRINCIPAL  in cadrul  

BIROULUI GOSPODARIE COMUNALA 

desfășurat în data de 19.08.2020 la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamt   

 

 

 
În urma corectarii lucrarii scrise s-a stabilit următorul rezultat: 

 

Nr. crt. Nume , prenume  Functia pe care promoveaza Punctaj Rezultat 

Admis/respins 

1 GIDA IOSEFINA 
CATALINA 

INSPECTOR PRINCIPAL 
BIROULUI GOSPODARIE 

COMUNALA 

69 puncte ADMIS 

 

     

Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa candidatii trebuie să cumuleze un minimum de 50 de 

puncte.   

Rezultatele probei scrise se afiseaza in data de 19.08.2020  pe site-ul și la sediul institutiei, ora 

13:30.  

Eventualele contestatii  se pot depune la registratura institutiei in termen de maximum 24 de 

ore de la data și ora afisarii rezultatelor probei scrise, respectiv 20/08/2020 ora 13.30. 

Proba interviu se va desfasura in termen de 5 zile de la data probei scrise, la sediul nou al 

Primariei municipiului Piatra Neamt. 

 
 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs  
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