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Comisia de concurs   
numite prin decizia nr. 6 din 02.03.2023 
                                                                                                                                   Nr. inreg. 857  din 17.03.2023  
 

Rezultatele 
obtinute la proba practica desfasurata in data de 16.07.2023, in cadrul 

concursului organizat  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor posturi contractuale vacante  
de executie din cadrul Directiei Municipal Locato Roman 

 
- muncitor calificat – electrician – treapta IV la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public 
 

 
Nr. crt. 

 
Nr. şi data dosarului 

 
Punctaj 

 
Rezultat proba practica 

1 840 /09.03.2023 86,3 ADMIS 

 
- muncitor necalificat – treapta I la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public 
 

 
Nr.crt. 

 
Nr. şi data dosarului 

 
Punctaj 

 
Rezultat proba practica 

1 790 / 06.03.2023 61,6 ADMIS 

2 811 / 08.03.2023 45,6 RESPINS 

                               
- muncitor calificat, instalator, treapta II, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor 
pluviale 
 

 
Nr.crt. 

 
Nr. şi data dosarului 

 
Punctaj 

 
Rezultat proba practica 

1 756 / 02.03.2023  43,3 RESPINS  

 
       Conform prevederilor legale , este declarant admis la proba practica candidatul care a obtinut 
minimum 50 puncte .  

Afișat azi 17.03.2023 , ora 11.30 la sediul Direcției Municipal Locato Roman și pe pagina de internet              
a Primariei Roman. 

        Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii 
rezultatului  probei practice la sediul Directiei Municipal Locato Roman, sub sancţiunea decăderii din acest 
drept.  
                 Interviul se va sustine pe data de 22.03.2023 , ora 11.00 , la sediul Directiei Municipal Locato 
Roman , str. Stefan cel Mare, nr. 259 .  
 
 

                                                                        Secretar comisie concurs , 
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