
 
 

Nr. 24184/ 04.08.2021         

 

REZULTATUL PROBEI  SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR  ÎN 

DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR, 

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a 3 posturi funcții publice de execuție vacante 

de Referent, clasa III, grad profesional superior și 2 posturi funcții publice de execuție vacante de 

Referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Colectare Venituri din 

Gestionare Directă – Serviciul Buget, Guvernanţă Corporativă, desfăşurată în data de 

04/08/2021 ora 10:00  la Primăria Municipiului Piatra Neamț 

 

       Având în vedere prevederile Procedurii Primăriei municipiului Piatra Neamț de organizare și 

desfășurare  a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul Tehnologiei informației în 

cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Piatra Neamț, expertul nominalizat prin 

Dispozitia Primarului nr. 1220/02.07.2021 comunică următorul rezultat al probei suplimentare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Funcția pentru care 

candidează 

Nivelul  

 

Rezultatul probei  

suplimentare  

(„admis"/ „respins") 

1. 22655 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu admis 

2. 22849 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu respins 

3. 21421 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu neprezentat 

4. 22695 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu neprezentat 

5. 22968 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu neprezentat 

6.     22908 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu respins  

7. 23040 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu admis 

8. 22588 

 

Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu admis 

9. 22654 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu admis 

10. 22905 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu admis 

11. 21841 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

mediu admis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Candidaţii nemultumiţi pot face contestație, în termen de maximum o oră (60 min) de la ora 
afişării rezultatului probei suplimentare. 
      Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 05/08/2021, 
ora 10.00, la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamț. 

Afișat astăzi 04/08/2021, ora 14.00 la sediul și pe site-ul instituției www.primariapn.ro secțiunea 

,,Recrutare și selecție”. 

 

 

 

Secretar comisie de concurs 

 
DRUA Ds.V.15/ET/1ex/04.08.2021 

 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Funcția pentru care 

candidează 

Nivelul  

 

Rezultatul probei  

suplimentare  

(„admis"/ „respins") 

1. 22851 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

mediu admis 

2. 23068 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

mediu admis 

3. 22105 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

mediu admis 

4. 22689 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

mediu admis 

http://www.primariapn.ro/

