PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 19315/14.03.2022
PROCES-VERBAL

cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pentru concursul de recrutare
organizat de Primăria Municipiului Arad, în data de 21.03.2022 (proba scrisă), în vederea
ocupării funcției de execuție vacante, în regim contractual de muncitor calificat TP I –
Biroul Baze Sportive – Direcția Patrimoniu
Având în vedere prevederile art. 20 din HG. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarului de înscriere la concurs:

Biroul Baze Sportive – Direcția Patrimoniu
- 1 funcție de execuție vacantă în regim contractual de muncitor calificat TP I
Nr. de înregistrare atribuit
Nr.
dosarului de înscriere la
Rezultat
Motivul respingerii dosarului
crt.
1
concurs
1.

17704

Admis

-

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului obținut la
selecția dosarelor, la sediul instituţiei.
În data de 21.03.2022, ora 10:50, candidatul declarat ”Admis”, se va prezenta la sediul instituției din Bd.
Revoluției, nr.75, Mun. Arad, în sala nr. 70 – ”Regele Ferdinand”, pentru apelul nominal, în vederea
îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității.
Verificarea identității candidatului se face numai pa baza buletinului de identitate, a cărții 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 identității prin prezentarea buletinului, a
cărții 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
Afișat azi 14.03.2022, ora 1100

________________________________
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, numele și
prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de înscriere.
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