
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 26307 din 01.04.2022  
 
 
Borderou de notare a rezultatelor obținute de către candidați în urma susținerii probei scrise 
la examenul de promovare organizat de Primăria Municipiului Arad, în data de 31.03.2022,  

 
Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 
 
Biroul Ordine Publică și Intervenție – Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 1                         
Polițist local, clasa I, gradul profesional principal 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 18600  69,66 p Admis  
 

Biroul Ordine Publică și Intervenție – Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 2                         
Polițist local, clasa a III-a, gradul profesional principal 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 20406 70,33 p  Admis  
 

Biroul Ordine Publică și Intervenție – Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 3                        
Polișist local, clasa a III-a, gradul profesional superior 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 20190 69,33 p  Admis  
 
Biroul Ordine Publică și Intervenție – Compartimentul Ordine Publică și Intervenție 2                        
Polișist local, clasa a III-a, gradul profesional superior 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 19583  70,66 p  Admis 

2. 19486 73,00 p Admis 
  
Notă*** Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 

• minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcţiei publice de conducere. 
Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei 
scrise, la sediul instituției, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Interviul va avea loc în data de  05.04.2022, ora  13:00, sala nr. 70 din Palatul Administrativ 

 
  
Afişat azi 01.04.2022, ora 10:00    
      


