
 
Municipiul Piatra Neamț - Primăria 

Nr. 33180  din 19.07.2022 

 

TABEL 
cu rezultatele obținute la proba practică pentru concursul de recrutare  

a 6 (şase) posturi contractuale vacante de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrare 

Obiective aflate în Proprietatea Municipiului, care s-a desfășurat în data de 19 iulie 2022, ora 

11:00 în incinta ştrandului municipiului Piatra Neamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba practică a constat în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

ocupării a 6 (şase) posturi contractuale vacante de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrare 

Obiective aflate în Proprietatea Municipiului, care s-a desfășurat în data de 19 iulie 2022, ora 11:00 în 

incinta ştrandului municipiului Piatra Neamţ.  

Pentru admiterea probei practice candidații trebuie să obțină un minim. de 50 de puncte. 

Rezultatele obținute la proba practică se afișează la sediul și pe site-ul instituției în data de 19.07.2022, 

ora 15:30.  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba practică pot depune contestaţie la registratura 

unității în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, repectiv până la data de 

20/07/2022, ora 15.30.  

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 conform HG nr.286/2011. 

 Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii 

ultimei probe. 

 

Secretariat comisie concurs 

Nr 

crt 

Nr dosar 

candidat 

Postul contractual 

pentru care 

candideaza 

Punctaj 

Proba practică 

 

ADMIS/RESPINS 

1. 30269 muncitor necalificat 68 puncte ADMIS 

2. 29931 muncitor necalificat 68 puncte ADMIS 

3. 30393 muncitor necalificat 78,33 puncte ADMIS 

4. 30273 muncitor necalificat 71,66 puncte ADMIS 

5. 30902 muncitor necalificat 68,33 puncte ADMIS 

6. 31433 muncitor necalificat neprezentat RESPINS 

7. 30271 muncitor necalificat 46 puncte RESPINS 

8. 29683 muncitor necalificat 66,66 puncte ADMIS 


