PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 7698 din 02.02.2022
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Arad, în data de 15.02.2022 (proba scrisă),
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant –
Compartimentul Informatică – Biroul Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern –
Direcția Comunicare
Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs:
Compartimentul Informatică
– Biroul Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern – Direcția Comunicare
Consilier, clasa I, gradul profesional debutant
Nr.
Nr. de înregistrare atribuit
crt.
dosarului de înscriere la
Rezultat
Motivul respingerii dosarului
1
concurs
1.
4526
Admis

2.

6773

Respins

Nu îndeplinește condițiile specifice, conform prevederilor
art. 465 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare (studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă - domeniul
fundamental: Matematică și științe ale naturii – ramura
de știință: Informatică – domeniul de licență:
Informatică)

3.

6903

Admis

-

COMISIA DE CONCURS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot formula contestație în termen de 24 de
ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare, la sediul instituției.
În data de 15.02.2022, ora 10:50, candidații declarați "Admis" se vor prezenta la sediul instituției din Bd.
Revoluției, nr. 75, mun. Arad, în sala nr. 70 - "Regele Ferdinand", pentru apelul nominal, în vederea îndeplinirii
formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii.
Verificarea identităţii candidatului se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărţii de identitate sau a
oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. În situația în care candidatul nu este prezent la efectuarea
apelului nominal ori dacă nu poate face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a
oricărui document care să ateste identitatea, este considerat absent.
Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 11:00.

Întocmit: secretar comisie concurs
Afişat azi, 02.02.2022, ora 15:00

Conform art. 67^1 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele
concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de
înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
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