
 

 

Municipiul Piatra Neamt - Primăria 

Nr. 36156  din  11/11/2021 

Proces-verbal 

încheiat în cadrul probei de operare PC la concursul de recrutare  

în functia publică de executie vacantă de  

Consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Financiar  Contabil  

desfășurat în data de 11/11/2021 orele 11:00 la Primăria municipiului  Piatra Neamt   
 

Pentru susținerea probei de  verificare a  cunostințelor de operare pe calculator s-au prezentat ..4.. 

candidați din 4 candidați admiși la proba – selecția dosarelor.   

Expertul IT desemnat prin dispoziția primarului nr. 2039 a pregatit .2.. variante de subiecte 

pentru proba PC, conform Procedurii pentru testarea abilităților și competențelor de utilizare a 

calculatorului. 

Un candidat a extras varianta nr ...2...... 

Baremul de notare a probei PC a fost afisat la locul de desfășurare a probei – sala de sedinte din 

Sediul nou, după finalizarea probei. 

Pentru a fi declarat „ADMIS” candidatul trebuie să cumuleze minimum 50 de puncte din maximum 100 

de puncte. 

Timp de lucru acordat ….30... de minute. 

In urma evaluarii competentelor specifice testate prin proba PC de catre expertul IT s-au stabilit 

urmatoarele rezultate cu ”ADMIS”   sau „RESPINS”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele au fost afişate astăzi, 11/11/2021, la locul de desfășurare a probei, orele ...12:00...... 

 

Candidatii care au fost declarati “ADMIS”  la proba operare PC, se pot prezenta la proba scrisa, 

stabilita în data de 12/11/2021 ora 11:00. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestații la secretariatul comisiei de 

concurs în termen de cel mult 2 ore de la data/ora afișării rezultatelor probei PC. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 

EXPERT  IT 
Secretar comisie  
 
Ds.V.15/PN/2ex/11/11/2021 

Nr. dosar candidat Funcția pentru care candidează Prezent / 

Absent 

Rezultat  

PROBA PC 

Admis/respins 

33114 Consilier clasa I grad 

profesional principal 

prezent ADMIS 

33959 Consilier clasa I grad 

profesional principal 

prezent ADMIS 

34257 Consilier clasa I grad 

profesional principal 

prezent ADMIS 

34435 Consilier clasa I grad 

profesional principal 

prezent ADMIS 


