
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 61165/ 04.08.2022 
 
 

Borderou de notare a rezultatelor obținute de către candidați în urma susținerii probei scrise la 
consursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Arad în data de 03.08.2022 (proba scrisă), 

în vederea ocupării a patru funcții de execuție vacante, în regim contractual, din cadrul serviciului 
public de interes local Hub cultural mARTA 

 
 

I. O funcție de execuție în regim contractual de consilier juridic, grad profesional debutant, nivelul 
studiilor S din cadrul Compartimentului Juridic - serviciul public de interes local Hub cultural 
mARTA: 

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului 
de înscriere la concurs Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1.  52716 24,6 puncte RESPINS 
2. 53939 10 puncte RESPINS 
3. 55115 9,62 puncte RESPINS 
             

II. O funcție de execuție în regim contractual de referent, treaptă profesională debutant, nivelul 
studiilor M din cadrul Compartimentului Proiecte - serviciul public de interes local Hub cultural 
mARTA: 

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului 
de înscriere la concurs 

Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 54447 18,33 puncte RESPINS 
2. 55114 13,30 puncte RESPINS 
                         

III.  O funcție de execuție în regim contractual de referent, grad profesional debutant, nivelul 
studiilor S din cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare, Protecția 
Muncii, IT - serviciul public de interes local Hub cultural mARTA: 

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului 
de înscriere la concurs Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 55438 50,6 puncte ADMIS 
2. 54727 34,96 puncte RESPINS 
3. 55341 20,01 puncte RESPINS 
4. 55475 19,90 puncte RESPINS 
5. 55365 14,93 puncte RESPINS 

 
COMISIA DE CONCURS 

 
 
 
 
Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului obținut 
la proba scrisă, la sediul instituţiei.  
 
Notă*** Este declarat admis la proba scrisă candidatul care a obţinut: 

• minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție. 
 
Interviul va avea loc marți, 09.08.2022, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Arad situat în 
mun. Arad, Bd. Revoluției nr. 75, sala nr. 70 – Regele Ferdinand – Palatul Administrativ. 
 
Întocmit: secretar comisie concurs  
Afişat azi, 04.08.2022, ora 17:45. 


