
 

Municipiul Piatra Neamț - Primăria              Anexă la pv  nr.  637  din 10.01.2022 

                                                               
Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul Tehnologiei Informațiilor, la 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de inspector de 

specialitate, grad debutant la Compartiment întreţinere obiective aflate în proprietatea municipiului în 

cadrul Serviciului Investiții și Lucrări Publice – Direcția Tehnică, la Primăria municipiului Piatra Neamț 

 

Având în vedere prevederile Procedurii Primăriei municipiului Piatra Neamț de organizare și desfășurare a probei 

suplimentare de testare a competențelor în domeniul Tehnologiei informațiilor în cadrul concursurilor organizate de 

către Primăria municipiului Piatra Neamț, expertul nominalizat prin Dispoziția Primarului  nr. 2457/ 2021, comunică 

următorul rezultat al probei suplimentare: 

 
Candidaţii nemultumiţi pot face contestație, în termen de maximum o oră (60 min) de la ora afişării rezultatului probei 

suplimentare.  

Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 10/01/2022, ora 13.00, la sediul nou al 

Primăriei municipiului Piatra Neamț.  

Afișat astăzi 10/01/2022, ora 11.00 la sediul și pe site-ul instituției www.primariapn.ro secțiunea ,,Recrutare și selecție”.  

 

Secretariatul comisiei de concurs 
 

Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Funcția pentru care candidează Nivelul Rezultatul probei suplimentare 

(„admis"/ „respins") 

1. 41631 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

2. 41385 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

3. 41813 Inspector de specialitate, grad debutant mediu neprezentat 

4. 41105 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

5. 41747 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

6. 41567 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

7. 41625 Inspector de specialitate, grad debutant mediu neprezentat 

8. 41858 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

9. 41535 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

10. 40700 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

11. 41870 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

12. 41772 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

13. 41698 Inspector de specialitate, grad debutant mediu admis 

14. 41868 Inspector de specialitate, grad debutant mediu neprezentat 


