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Anexa la procesul verbal nr. 37277/ 22.11.2021 

 

 

 

TABEL REZULTATE - selecţia dosarelor  

pentru îndeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice 

de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Monitorizare Proiecte – 

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, care se va desfășura în data de 02 decembrie 2021 ora 11:00 

proba IT, și 03 decembrie 2021, ora 11.00  proba scrisă  la Primăria municipiului Piatra Neamț  

 

 

În urma analizării dosarelor, comisia de concurs a stabilit rezultatele selecției dosarelor, după cum 

urmează: 

 

  

      

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea conditiilor prevăzute de lege, stabilind că sunt 

îndeplinite criteriile de participare la concursul de recrutare pentru candidații declarați « admis », urmând să se 

prezinte în data de 02 decembrie 2021 pentru proba suplimentară IT la ora 11:00 și pentru proba scrisă în data 

de 03 decembrie 2021, ora 11.00 la Primăria municipiului Piatra Neamţ.  

Pentru a promova proba scrisă, candidații trebuie să cumuleze un număr minim de 50 de puncte din 100 de 

puncte posibile.  

Rezultatele selecției dosarelor se afișează în data de 22.11.2021, ora 13.00 la sediul si pe site-ul instituției 

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

 Eventualele contestatii se pot depune în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei 

dosarelor, la registratura unităţii. 

 

 

Secretariat comisie concurs  
 

Nr. 

crt. 

Număr dosar Funcția pentru care candidează Rezultat  

Selecția 

dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 35201 Consilier, clasa I, grad profesional  

superior 

ADMIS ------ 

2. 36345 Consilier, clasa I, grad profesional  

superior 

ADMIS ------- 

3. 36363 Consilier, clasa I, grad profesional  

superior 

ADMIS -------- 

4. 36177 Consilier, clasa I, grad profesional  

superior 

RESPINS Nu rezultă din documentele depuse 

îndeplinirea condițiilor de vechime 

în specialitate de min.7 ani 

(art.468,alin1, lit.c din OUG 

57/2019 privind Codul 

Administrativ) 

5. 34650 Consilier, clasa I, grad profesional  

superior 

ADMIS ------- 


