
Municipiul Piatra Neamț - Primăria 
Anexă la pv nr. 8701/19.03.2021 

 

TABEL 
cu rezultatele selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare  

pe postul contractual vacant de  Muncitor treapta I (conducător auto) 

din cadrul Direcției Administrative, Personal Auxiliar,  

care se va organiza în data de 26/03/2021 ora 10:00 – proba scrisă  

la Primăria municipiului  Piatra Neamț 

 

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea și selecția dosarelor depuse, stabilind că sunt 

îndeplinite condițiile de participare la concurs conform rezultatelor de mai jos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor pentru postul de Muncitor treapta I se pot 

prezenta la sediul instituției în data de 26/03/2021 ora 10:00 pentru susținerea probei scrise. 

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează 

concursul. Pentru admiterea probei scrise candidații trebuie să obțină minim. 50 de puncte. 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la selecția dosarelor pot depune contestaţie în termen de cel mult o 

zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor. 

 

Rezultatele selecției  dosarelor se afișează la sediul și pe site-ul instituției în data de 22/03/2021, ora 

10:00. 
 

Secretariatul comisiei de concurs 

Nr. 

crt. 

Nr dosar 

candidat 

Postul contractual pentru 

care candideaza 

Rezultatul selecției 

dosarelor 

ADMIS/RESPINS 

Observatii 

1 7421 Muncitor tr I 
ADMIS - 

2 7741 Muncitor tr I ADMIS - 

3 7817 Muncitor tr I ADMIS - 

4 8072 
Muncitor tr I 

RESPINS Nu face dovada vechimii de 

minim. 3 ani  ca șofer/ 

conducător auto 

5 8088 Muncitor tr I ADMIS - 

6 8157 
Muncitor tr I 

RESPINS Nu face dovada vechimii de 

minim. 3 ani  ca șofer/ 

conducător auto 

7 8160 Muncitor tr I 
ADMIS - 

8 8281 
Muncitor tr I 

RESPINS Nu face dovada vechimii de 

minim. 3 ani  ca șofer/ 

conducător auto 

9 8292 
Muncitor tr I 

RESPINS Nu face dovada vechimii de 

minim. 3 ani  ca șofer/ 

conducător auto 

10 8298 
Muncitor tr I 

ADMIS - 

11 8335 
Muncitor tr I 

RESPINS Nu face dovada vechimii de 

minim. 3 ani  ca șofer/ 

conducător auto 


