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Nr.                 din 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  
la concursul de recrutare pentru  ocuparea functiilor publice de  executie vacante de 

INSPECTOR PRINCIPAL, CONSILIER JURIDIC ASISTENT si CONSILIER ASISTENT
 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Agapia, judeţul Neamţ, 

 din data de 16  august  2017, proba scrisa si 18 august 2017,ORELE 12.00 , proba de interviu

Funcţia publică sau funcţiile  publice pentru care se orgnizează concursul :
1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic 
2. inspector,  clasa  I, grad  profesional  principal  din  cadrul  Serviciului    financiar,  contabilitate,

impozite şi taxe locale şi gospodărire comunală
3. consilier, clasa I,  grad profesional  asistent, din cadrul Compartimentului Stare civilă, relaţii cu

publicul, secretariat, resurse umane
1.CONSILIER JURIDIC, CLASA I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului juridic 
Informatii privind selectia dosarelor: 
Data selecţiei dosarelor: 07.08.2017

Numele si prenumele candidatului Rezultatul
selectiei
dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.MOVILĂ  CONSTANTIN-IULIAN ADMIS -
Observatii formulate de catre membrii comisiei: nu este cazul
Informaţii privind proba scrisa
Data şi ora desfaşurării probei scrise: 16. 08.2017 
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:  nu este cazul

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei
scrise

Rezultatul

1.MOVILĂ  CONSTANTIN-IULIAN 80 ADMIS
Informatii privind interviul

Data si ora desfasurarii interviului: 18 .08. 2017, orele 12.00

Numele si prenumele candidatului Punctajul final al
interviului

Rezultatul

1.MOVILĂ  CONSTANTIN-IULIAN 80 ADMIS
REZULTATUL FINAL  AL CONCURSULUI

Funcţia publica: Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic 
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final  Rezultatul

MOVILĂ  CONSTANTIN-IULIAN 160 ADMIS

     Funcţia publică sau funcţiile  publice pentru care se orgnizează concursul :

2. INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL
 din cadrul Serviciului   financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale şi gospodărire comunală
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Informatii privind selectia dosarelor: 
Data selecţiei dosarelor: 07.08.2017

Numele si prenumele candidatului Rezultatul
selectiei
dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Observatii formulate de catre membrii comisiei:   NU AU FOST CANDIDATI INSCRISI
Informaţii privind proba scrisa
Data şi ora desfaşurării probei scrise: 16. 08.2017 
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:  nu este cazul

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei
scrise

Rezultatul

Informatii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 18 .08. 2017, orele 12.00

Numele si prenumele candidatului Punctajul final al
interviului

Rezultatul

REZULTATUL FINAL  AL CONCURSULUI

Funcţia publica: Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic 
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final  Rezultatul

    Funcţia publică sau funcţiile  publice pentru care se orgnizează concursul :

3.CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT,
 din cadrul Compartimentului Stare civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane
Informatii privind selectia dosarelor: 
Data selecţiei dosarelor: 07.08.2017

Numele si prenumele candidatului Rezultatul
selectiei
dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. IONIȚĂ  ELENA-ALINA ADMIS -
2. IONIȚĂ  OANA-MARIA RESPINS - nu indeplineşte condiţia de vechime

- nu indeplineşte condiţia de studii

3. MURĂRAŞU ADNANA-MARIA RESPINS - nu indeplineşte condiţia de vechime
4. RÂNJA  LETIȚIA ADMIS
5. MUNTEANU VASILE ADMIS
6. LUCA  MIHAELA ADMIS
7. TOMA ELENA-IRINA ADMIS

Observatii formulate de catre membrii comisiei: 
IONIŢĂ  OANA-MARIA a formulat contestatie la selectia dosarelor in termen legal, fiind respinsa de catre 
Comisia de solutionare a contestatiilor.
Informaţii privind proba scrisa
Data şi ora desfaşurării probei scrise: 16. 08.2017 
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:
LUCA MIHAELA NU S-A PREZENTAT LA CONCURS
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Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei

scrise
Rezultatul

1. IONIȚĂ  ELENA-ALINA 40,41 RESPINS
2. RÂNJA  LETIȚIA 45,60 RESPINS
3. MUNTEANU VASILE 25,00 RESPINS
4. TOMA ELENA-IRINA 43,48 RESPINS

Informatii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 18 .08. 2017, orele 12.00

Numele si prenumele candidatului Punctajul final al
interviului

Rezultatul

REZULTATUL FINAL  AL CONCURSULUI

Funcţia publica: CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final  Rezultatul

       Comisia de concurs :
- Responsabil procedura: MURARIU MIHAELA_______________________
- auditor- Instituţia Prefectului- judeţul Neamţ, reprezentant ANFP;
- Membru:   URSU LUMINIȚA_____________________________________
 sef serviciu-Primaria Comunei Agapia
- Membru:   IRIMIA  CONSTANTIN_________________________________
 inspector superior - Primăria Comunei Agapia 
                                                      

                                                                                                                       Secretar comisie:
                                                                                                                            ILIOI ELENA-DOINA
                                                                                                                          ______________________
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