
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 51072 din 28.06.2022 

 
 

Borderou de notare a rezultatelor obținute de către candidați 
în urma susținerii interviului în data 28.06.2022 

 
 

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, 
comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 
 
1. Consilier, clasa I, gradul profesional debutant cu  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare: Științe umaniste și arte - specializări: 
Conservare și restaurare de arhitectură sau Conservare și restaurare, din cadrul Serviciului Dezvoltare 
Urbană și Protejare Monumente - Direcția Construcții și Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Arhitect-Șef: 

 
Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs* 
 

Punctajul final obținut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 45348 din 06.06.2022 64,33 puncte ADMIS 
 

2. Consilier, clasa I, gradul profesional debutant cu  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare: Științe inginerești - specializare: Măsurători 
terestre și cadastru sau în domeniul fundamental de ierarhizare: Matematică și științe ale naturii - specializări: 
Geografie sau Cartografie sau Planificare teritorială, din cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană și 
Protejare Monumente - Direcția Construcții și Dezvoltare Urbană – Direcția Generală Arhitect-Șef: 

 
Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs* 
 

Punctajul final obținut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 44199 din 02.06.2022 65 pct ADMIS 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

  

  

  

Notă*** Este declarat admis la interviu, candidatul care a obținut: 
• minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției publice de execuție. 

 
Contestațiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului interviului, 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. 

 
Întocmit: secretar comisie concurs 
 
Afișat azi, 28.06.2022, ora 15:00 
 
* Conform art. 67^1 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele 
concursului, precum şi afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se 
numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. 


