
Municipiul Piatra Neamț - Primăria 

                                                                                                             Anexă la pv 24529 nr. din 06.08.2021 

 

TABEL REZULTATE – proba scrisă 

la concursul de recrutare 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, organizat în data de 05/08/2021 

ora 10:00 proba scrisă la Primăria municipiului Piatra Neamț 
 

 

Rezultatele la proba scrisă se afișează în data de 06/08/2021, ora 14:00, la sediul și pe site-ul instituției 

www.primariapn.ro, secțiunea ”Recrutare și selecție”. 

Candidații trebuie să obțină min. 50 de puncte la proba scrisă pentru a putea fi declarați admiși. 

     Candidații nemulțumiți pot depune contestații la registratura institutiei până luni 09/08/2021 ora 

14:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

     Proba interviu se va stabili în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, 

la sediul instituţiei. 

 

Secretariatul comisiei de concurs 
 
 

Nr. 

crt. 

Număr dosar Funcția pentru care 

candidează 

Punctaj obținut la 

proba scrisă 

Rezultatul probei scrise 

(„admis"/ „respins") 

1. 22655 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 
52,33 p admis 

2. 23040 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 
16 p respins 

3. 22588 

 

Referent, clasa III, grad 

profesional superior 
45 p respins 

4. 22654 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 
67,10 p admis 

5. 22905 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 
58,60 p admis 

6. 21841 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 
53,33 p admis 

Nr. 

crt. 

Număr dosar Funcția pentru care 

candidează 

Punctaj obținut la 

proba scrisă 

Rezultatul probei scrise 

(„admis"/ „respins") 

1. 22851 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 
40,66 p respins 

2. 23068 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 
57 p admis 

3. 22105 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 
63 p admis 

4. 22689 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 
58,76 p admis 

http://www.primariapn.ro/

