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TABEL AFIȘARE 

la  proba de selecție a dosarelor pentru  îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de 

recrutare pentru 2 funcții publice de execție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal  la 

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor,  Primăria municipiului  Piatra Neamț  

 

    
      Rezultatele selecției dosarelor se afișează în data de 15/12/2021, ora 11:00 la sediul și pe site-ul instituției 

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

      Candidații declarați “ADMIS”, la proba selecția dosarelor se vor prezenta în data de 23.12.2021 ora 09.00 la proba 

suplimentară, testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra 

Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8.          

     Pentru concursul de recrutare funcția publică de  Inspector, clasa I, grad profesional principal studii universitare 

de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești- 

domeniul de licență inginerie civilă, specializarea căi ferate drumuri și poduri la registratura instituției  nu a fost 

înregistrat nici un  dosar postul fiind declarat vacant. 

Eventualele contestații se pot depune la registratura instituției în termen de 24 de ore de la data și ora 

afișării, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

    

 

Secretar comisie 

 

Nr. crt. Număr dosar Funcția publică  pentru care 

candidează 

Rezultat  

selecția dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 37705 Inspector, Clasa I,grad 

profesional principal- studii 

universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul 

fundamental științe inginerești – 

domeniul de licență inginerie 

geodezică  sau domeniul de 

licență inginerie civilă, 

specializarea  construcții civile 

industriale și agricole sau 

domeniul de licență ingineria 

instalațiilor, specializarea 

instalații pentru construcții 

  ADMIS ---- 

2. 38451  Inspector, Clasa I,grad 

profesional principal- studii 

universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul 

fundamental științe inginerești – 

domeniul de licență inginerie 

geodezică  sau domeniul de 

licență inginerie civilă, 

specializarea  construcții civile 

industriale și agricole sau 

domeniul de licență ingineria 

instalațiilor, specializarea 

instalații pentru construcții 

  ADMIS 

  
---- 

http://www.primariapn.ro/

