
R O M Â N I A  
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
Serviciul Managementul Resurselor Umane  și  Formare Profesională 
Comisia de Concurs 
Nr. 106669/06.05.2022 

Anunț rezultat final  

Privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante, 
organizat în data de 27.04.2022, ora 10,00 proba scrisă/ ora 08.00 proba practică,  proba interviu susținută în 
data de 04.05.2022, ora 10,00 la  Serviciul Administrare Spații de Agrement și Grădini Publice, Baze Sportive 
din cadrul  Structurii Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri - Direcția Patrimoniu: 

Pentru postul de  Inspector de specialitate IA S: 
 
Nr. 
Crt. 

Număr înregistrare 
depunere dosar 

Punctaj obtinut 
proba scrisă 

Punctaj probă 
interviu 

Punctaj final Rezultat final 

1. 133694/12.04.2022 
 

18,00 RESPINS - - 

2 131418/05.04.2022  24,00 RESPINS - - 

3. 
133413/12.04.2022 - - Nu îndeplinește 

condițiile de vechime în 
specialitatea studiilor 

- 

4 134186/13.04.2022 
 

- - - ABSENT 

5. 
132995/11.04.2022 
 

71,33 56,66 127,99 ADMIS pentru 
ocuparea postului 
de Inspector de 
specialitate IA S 

6. 133923/13.04.2022 
 

46,66 RESPINS - - 

7. 
131542/06.04.2022 
 

- - Nu îndeplinește 
condițiile de vechime în 
specialitatea studiilor 

- 

8. 
132265/07.04.2022 
 

- - Nu îndeplinește 
condițiile de vechime în 
specialitatea studiilor 

- 

1  post muncitor necalificat: 
 

Nr. 
Crt. 

Număr înregistrare 
depunere dosar 

Punctaj 
obtinut proba 

practica  

Punctaj probă 
interviu 

Punctaj final  Rezultat final  

1. 132982/11.04.2022 

Butnaru romulus 

86,66 80,00 166,66 Admis pentru a ocupa 
postul de muncitor 

necalificat  
 

Sunt declaraţi admişi la proba interviu și/sau proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de 
puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie. 
 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidații care au obţinut cel mai 
mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut 
punctajul minim necesar. 

                                     
                                               Secretar comisie concurs,  
 
 
                                        
Afișat astazi 06.05.2022 
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