
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 28690/07.04.2022 
 
 

Borderou de notare a rezultatelor finale  
ale examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii 

publici din cadrul Primăriei Municipiului Arad, care îndeplinesc condițiile de promovare, 
organizat în perioada 28.03.2022-05.04.2022   

 
  

Direcția Generală Poliția Locală Arad 
1. Serviciul Ordine Publică și Supraveghere Comunitară 

- polițist local, clasa I, gradul profesional principal 
- polițist local, clasa I, gradul profesional superior 
Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs1 

Punctajul final 
obținut la 

proba scrisă 

Punctajul final 
obținut la 
interviu 

Punctajul final Admis/Respins 

1. 19887 90 p. 90 p. 180 p. Admis 
2. 19923 81 p. 85 p. 166 p. Admis 

 
 

2. Serviciul Ordine Publică, Circulație și Parcări 1 
- polițist local, clasa a III-a, gradul profesional principal (3 funcții) 
- polițist local, clasa I, gradul profesional principal 
- polițist local, clasa I, gradul profesional superior (3 funcții) 
Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs1 

Punctajul final 
obținut la 

proba scrisă 

Punctajul final 
obținut la 
interviu 

Punctajul final Admis/Respins 

1. 20224 87 p. 88,33 p. 175,33 p. Admis 
2. 20411 80 p. 88,33 p. 168,33 p. Admis 
3. 21314 95 p. 85 p. 180 p. Admis 
4. 19889 88 p. 95 p. 183 p. Admis 
5. 20821 69 p. 73,33 p. 142,33 p. Admis 
6. 19832 95 p. 88,33 p. 183,33 p. Admis 
7. 20304 81 p. 90 p. 171 p. Admis 

 
 

3. Serviciul Ordine Publică, Circulație și Parcări 2 
- polițist local, clasa a III-a, gradul profesional principal 
- polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior 
- polițist local, clasa I, gradul profesional principal 
Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs1 

Punctajul final 
obținut la 

proba scrisă 

Punctajul final 
obținut la 
interviu 

Punctajul final Admis/Respins 

1. 21035 90 p. 93,33 p. 183,33 p. Admis 
2. 20792 90 p. 95 p. 185 p. Admis 
3. 20308 95 p. 95 p. 190 p. Admis 

 
 
 

COMISIA DE EXAMEN NR.1 
 
 
 
 

Întocmit: secretar comisie de examen 
Afişat azi, 07.04.2022, ora 14:30. 

 
1 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. 


