
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT                                 

Nr.  22961  din 19.08.2020 

 

TABEL 

Cu rezultatele la sustinerea probei scrise pentru  examenul de promovare în funcţia 

publică de execuţie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul 

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

 

 

Nr. crt. Nume , prenume     Funcţia publică de execuţie pe care 

promovează 

Punctaj proba 

scrisa 

Rezultat 

Admis/respins 

1 VASILACHE 

ALEXANDRA 

Consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal 

82,83 puncte ADMIS 

 

           Rezultatele au fost afişate astăzi, 19.08.2020, la sediul şi site-ul institutiei, ora 13.30. 

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

se vor prezenta la proba interviu.  

Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de 24 ore 

de la data şi ora afişării la sediul şi site-ul instituţiei. 

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

 

Secretar comisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT                                 

Nr.  23035 din 19.08.2020 

 

TABEL 

Cu rezultatele la sustinerea probei interviu pentru  examenul de promovare în funcţia 

publică de execuţie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul 

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

 
Interviul s-a realizat conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza 

criteriilor de evaluare:  

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: 

  

Nr. crt. Nume , prenume  Funcţia publică de execuţie pe care 

promovează 

Punctaj proba 

interviu 

Rezultat 

Admis/respins 

1 VASILACHE 

ALEXANDRA 

Consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal 

92 puncte ADMIS 

 

 Rezultatele au fost afişate astăzi, 19.08.2020, la sediul şi site-ul institutiei, ora 15.30. 

 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. 
 

 

Secretar comisie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


