
 

 

Municipiul Piatra Neamț - Primăria 

                                                                                                       Anexă la pv  1269  din 13/01/2022 

TABEL REZULTATE – proba interviu 

la concursul de recrutare pentru ocuparea postului funcție contractuală de execuție vacantă de  

de inspector de specialitate, grad debutant la Compartiment întreţinere obiective aflate în proprietatea 

municipiului în cadrul Serviciului Investiții și Lucrări Publice – Direcția Tehnică, organizat în data de 

13/01/2022 ora 12:00 proba interviu la Primăria municipiului Piatra Neamț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele la proba interviu se afișează în data de 13/01/2022 ora de 16:00, la sediul și pe site-ul 

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

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

Candidații nemulțumiți pot depune contestații la registratura institutiei în termen de max. 24 de ore de la 

afisarea rezultatelor, respectiv până la data de [..14/01/2022...] ora [..16:00.], sub sancţiunea decăderii 

din acest drept. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba 

interviu.  

Rezultatele finale se afişează la sediul  instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet, în termen de 

maximum 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor ultimei probe, prin specificarea punctajului final al 

fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau«respins». 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare 

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut 

punctajul minim necesar. 

 

 

 

Secretariatul comisiei de concurs 

 

 

Nr. 

crt. 

Număr dosar Funcția pentru care 

candidează 

Punctaj obținut la 

proba interviu 

Rezultatul probei 

interviu („admis"/ 

„respins") 

1 41385 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

71,00 p admis 

2 41105 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

64,00 p admis 

3 41567 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

70,00 p admis 

4 41535 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

86,00 p admis 

5 41772 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

71,66 p admis 

6 41698 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

88,66 p admis 
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