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TABEL 

 

de afișare a rezultatelor la selecția dosarelor depuse pentru concursul de recrutare a 2 posturi funcţii publice de  

Inspector, clasa I, grad profesional principal şi 2 posturi funcţii publice de Referent, clasa III, grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului Parcări, Biroul Autorizări Comerciale și Transport Public, 

care se va organiza în data de 26.04.2022, ora 11.00 - proba scrisă la Primăria municipiului Piatra Neamț  
 

 

 

Nr. 

crt. 

Număr dosar 

candidat 

Funcția pentru care candidează Rezultat  

Selecția dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 14937 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

RESPINS Nu rezultă din documentele depuse 

îndeplinirea condiției de vechime în 

specialitate de min. 5 ani  (art.468 

alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 priv. 

Codul administrativ 

2. 15362 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

3. 15367 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

ADMIS Sub rezerva prezentării cazierului 

judiciar până cel târziu la data susținerii 

probei interviu 

4. 13852 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

RESPINS Nu rezultă din documentele depuse 

îndeplinirea condiției de vechime în 

specialitate de min. 5 ani  (art.468 

alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 priv. 

Codul administrativ 

5. 14363 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

6. 15102 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

7. 15170 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

8. 15628 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

9. 15483 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

10. 15154 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

11. 15417 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 



     

      Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate în data de 18.04.2022, ora 15.00 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 26.04.2022 la Primăria 

municipiului Piatra Neamț, sediul nou, pentru susținerea probei suplimentare după cum urmează:  

         - Testare competențe în domeniul tehnologiei informației (pachet MS Office, nivel mediu), ora 09.00. 

     Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la sediul instituției în termen de 24 ore de la data și ora afişării 

rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv data de 19.04.2022, ora 15.00. 

  

 

Secretariat  comisie concurs  

 
 

12. 13548 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

13. 12374 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

14. 13559 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

15. 14969 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

16. 14932 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

17. 15160 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

18. 15482 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

19. 14555 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

20. 15479 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

21. 15629 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

http://www.primariapn.ro/

