CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 7.617/30.03.2021
Rezultatele finale
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului vacant de personal
contractual de execuție: Inspector de specialitate debutant, studii superioare,
Compartiment Protocol, Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță
Corporativă
Având în vedere prevederile art. 15 lit. f), ale art. 17 lit. d), ale art. 25 alin. (2) și
ale art. 34 alin. (3) din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Neamț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean, aprobat prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 439/2020, comisia de concurs comunică
următoarele rezultate finale:
Nr. Nr. şi data dosar
Punctaj probă
Punctaj
Punctaj
Rezultat final
crt.
de concurs
scrisă
interviu
final
concurs
1.
6.068/15.03.2021
92,50 puncte
100,00
96,25
„admis“
puncte
puncte
2.
5.254/04.03.2021
52,50 puncte
100,00
76,25
„respins“
puncte
puncte
3.
5.820/11.03.2021
50,00 puncte
nu s-a prezentat la
interviu
4.
6.037/15.03.2021
37,50 puncte
„respins“ la proba
scrisă
5.
6.043/15.03.2021
37,50 puncte
„respins“ la proba
scrisă
6.
5.981/12.03.2021
32,50 puncte
„respins“ la proba
scrisă
7.
5.376/05.03.2021
32,50 puncte
„respins“ la proba
scrisă
8.
6.075/15.03.2021
nu s-a prezentat la proba scrisă
9.
6.039/15.03.2021
„respins“ la selecția dosarelor
10. 5.706/10.03.2021
„respins“ la selecția dosarelor
11. 5.520/09.03.2021
„respins“ la selecția dosarelor
Candidatul declarat ”admis” la concurs este numit în condiţiile legii prin act
administrativ al conducătorului autorităţii publice, urmând să fie încheiat contractul
individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi este obligat să se prezinte la post în
termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.
Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate,
candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de
la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu
poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru
funcţiile de execuție.
Secretar comisie concurs,
Nicoleta Buzenschi – șef serviciu

