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Primăria municipiului Suceava 

Afişat la: 24 .05.2022, ora 15,45   
 

 

 

 

 

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 19.05.2022 pentru 

ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitori   la Direcţia Generală a 

Domeniului Public  - Serviciul administrare cimitire 

 
                                   

 

 

    

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1.       cod 16581               90                 ADMIS      
 

  

 

 

      După afișarea rezultatului obținut la interviu candidații nemulțumiți pot depune contestație 

în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afișării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Secretar comisie,    
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Primăria municipiului Suceava 

Afişat la: 24 .05.2022, ora  15,45  
 

 

 

 

 

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 19.05.2022 pentru 

ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de șofer, treapta I   la Direcţia 

Generală a Domeniului Public  - Serviciul Parc auto 

 
                                   

 

 

    

Nr. 

Crt. 

 Codul candidatului Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1. cod 16046          90           ADMIS     

2.  cod- 16504         70           ADMIS 

3. cod 16547         80           ADMIS 

4. cod 16708      ABSENT           ABSENT 
 

  

 

 

      După afișarea rezultatului obținut la interviu candidații nemulțumiți pot depune contestație 

în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afișării. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                                                      Secretar comisie,    
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Primăria municipiului Suceava 

Afişat la: 24 .05.2022, ora 15,45   
 

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 19.05.2022 pentru 

ocuparea unor posturi contractuale vacante de constructor, tr.II, lăcătuș, tr.I, 

mecanic utilaje, tr.I, îngrijitor, mecanic, tr.IV  la Direcţia Generală a Domeniului 

Public  - Serviciul întreținere și reparații și Serviciul administrare baze sportive și 

zone de agrement 

                                 
Pentru postul de constructor, treapta II la Serviciul întreținere și reparații – 

Compartimentul Construcții 

   Nr. 

Crt. 

Codul candidatului Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1.  cod -16483          100          ADMIS     
 

 Pentru postul de lăcătuș, treapta I –  Serviciul întreținere și reparații – Compartimentul 

Atelier mecanic și tâmplărie 

 Nr. 

Crt. 

Codul candidatului Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1. cod - 16049          100          ADMIS     
 

  Pentru postul de mecanic utilaje, treapta I la Serviciul administrare baze sportive și 

zone de agrement – Compartimentul administrare bază sportivă Stadionul Areni 

 

Nr. 

Crt. 

Codul candidatului Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1. cod 16351         100           ADMIS     
 

  Pentru postul de îngrijitor, la Serviciul administrare baze sportive și zone de agrement 

– Compartimentul administrare bază sportivă Stadionul Areni 

 

  Nr. 

Crt. 

Codul candidatului Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1.  cod 16350          100          ADMIS     
 

  Pentru postul de mecanic utilaje, treapta I la Serviciul administrare baze sportive și 

 zone de agrement – Compartimentul administrare bază sportivă Patinoarul artificial 

 

Nr. 

Crt. 

Codul candidatului Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1. cod 16742          80          ADMIS     

2. cod 16702          70          ADMIS 
 

      După afișarea rezultatului obținut la interviu candidații nemulțumiți pot depune contestație 

în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afișării. 

                                                                                        Secretar comisie,                              

 
                                                                                                             
                                                                                                             



 1

 

Primăria municipiului Suceava 

Afişat la: 24 .05.2022, ora 15,45   
 

 

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 19.05.2022 pentru 

ocuparea unor posturi contractuale vacante de îngrijitori, mecanic, tr.III, 

instalator, tr.II  la Direcţia Generală a Domeniului Public  - Serviciul Spații verzi 

– Compartimentul Seră, Compartimentul Spații verzi, Serviciul prestări servicii – 

Compartimentul fântâni arteziene 

 

                                 
Pentru postul de îngrijitor la Serviciul Spații verzi – Compartimentul Seră 

    

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1.  cod 16581          100          ADMIS     

2.  cod 15872          100          ADMIS 

3.  cod 16382          100          ADMIS 
 

 Pentru postul de mecanic, treapta III –  Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații 

verzi 

 Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1. cod 16447          100          ADMIS     
 

  Pentru postul de îngrijitor la Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1.  cod 16735          100          ADMIS     
 

  Pentru postul d instalator, treapta II la Serviciul prestări servicii – Compartimentul 

fântâni arteziene 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul obţinut 

la interviu 

Rezultat interviu 

1.  cod 16676            50          ADMIS     
 

      După afișarea rezultatului obținut la interviu candidații nemulțumiți pot depune contestație 

în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afișării. 

 

          

 

 

                                                                                                            Secretar comisie,    
                                                                                                             


