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TABEL 

 

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

Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Evidență și Valorificare Patrimoniu şi de 

Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Autorizări Comerciale și Transport Public – 

Compartiment Autorizări Comerciale și Transport, care se va organiza în data de 23/08/2022, ora 14:00 - proba 

scrisă la Primăria municipiului Piatra Neamț  
 

 

     

      Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate în data de 11.08.2022, ora 16.00 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 23/08/2022 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 12.08.2022, ora 16.00. 

  

 

Secretariat  comisie concurs 

Nr. 

crt. 

Număr dosar 

candidat 

Funcția pentru care candidează Rezultat  

Selecția dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 35719 Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent 

Admis ----- 

2. 35926 Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent 

Admis ----- 

3. 34564 Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent 

Admis                         ----- 

4. 36043 Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent 

Respins Nu rezultă din documentele depuse 

îndeplinirea condiției de vechime în 

specialitate de min. 1 an (art.468 alin.(1) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 priv. Codul 

administrativ 

5. 34102 

 

Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

Admis  

             ----- 

6. 34694 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

Admis ----- 

7. 33550 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

Admis ----- 

8. 36150 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

Admis ----- 
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