
 

 

 

Primaria municipiului Piatra Neamt                                    Anexa p-v nr. 13599 /30.03.2022 

 
TABEL REZULTATE – probă interviu 

la concursul de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, 

grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Autorizări în Construcții  

(1 post), Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Urbanism (1 post), Consilier, 

clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Urbanism (1 post) - Serviciului Urbanism şi 

Autorizări în Construcţii, organizat în data de 30/03/2022 ora 11:00 la Primăria municipiului Piatra Neamţ 

 
   Interviul s-a realizat conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării probei, 

pe baza criteriilor de evaluare.  

Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: 

 a) abilităţile de comunicare - 20 p;  

 b) capacitatea de analiză şi sinteză – 20 p;  

 c) abilităţile impuse de funcţie - 20 p;  

 d) motivaţia candidatului – 20 p; 

 e) comportamentul în situaţiile de criză – 20 p.  

 

Punctajele stabilite de membrii comisiei au fost următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

                      

Rezultatele la proba-interviu se afișează la data de 30/03/2022 orele 16:00 la sediul si site-ul instituției.  

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

     Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului  interviului, 

sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

        Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării 

rezultatelor de la ultima probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba 

scrisă  şi interviu. 

    Se consideră admis la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de executie vacante 

candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeași funcție, cu 

condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

 

 

Secretarul comisiei de concurs 

 

Nr. crt. Număr dosar Postul funcţie publică pentru care 

candidează 

Punctaj obținut la proba 

interviu 

Rezultat interviu 

Admis/Respins 

1. 10099 Consilier, clasa I, grad 

profesional superior  din cadrul 

Compartimentului Urbanism 

89,66 p ADMIS 

2. 9598 Consilier, clasa I, grad 

profesional  principal din cadrul 

Compartimentului Urbanism 

87,33 p ADMIS 

3. 7030 Consilier, clasa I, grad 

profesional superior  

Compartimentului Autorizări în 

Construcții 

92,33 p ADMIS 

4. 10129 

 

Consilier, clasa I, grad 

profesional  superior din cadrul 

Compartimentului Urbanism 

93 p ADMIS 


