
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ARAD 

COMISIA  DE  CONCURS 

Nr.13752/04.07.2022 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de asistent 

medical, principal, nivel studii PL de la Compartimentul Asistență medicală școlară și 

universitară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad, programat în data de 

12.07.2022 
  

 

        Având în vedere prevederile art.20 din Hotărârea nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere pentru 

următorul post contractual: 

10 posturi de asistent medical, principal, nivel studii PL la Compartimentul Asistență 

medicală școlară și universitară, după cum urmează: 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Colegiul Național ”Moise Nicoară”  

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Colegiul Național ”Preparandia – 

Dimitrie Țichindeal” 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP ”Curcubeul 

Copiilor” 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP ”Prichindel” 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP Furnicuța 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP Palatul Fermecat 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Grădinița PP Piticot 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Seminarul Teologic Ortodox Arad 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Liceul Teologic Baptist ”Alexa 

Popovici” 

• 1 post de asistent medical, nivel studii PL, grad principal la Liceul Teologic Penticostal Arad 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

dosar 

Postul contractual  Instituţia sau autoritatea 

publică: 

Direcția de Asistență 

Socială Arad- 

Compartiment Asistență 

medicală școlară și 

universitară 

Rezultat

ul 

selecţiei 

dosarelo

r 

Motivul respingerii 

dosarului 

1.  12165 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Colegiul Național 

”Preparandia – 

Dimitrie Țichindeal” 

 

Admis  

2.  13441 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Colegiul Național 

”Preparandia – 

Dimitrie Țichindeal” 

 

Admis  

3.  12518 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Grădinița PP 

”Prichindel” 

 

Admis  



Nr. 

crt. 

Nr. 

dosar 

Postul contractual  Instituţia sau autoritatea 

publică: 

Direcția de Asistență 

Socială Arad- 

Compartiment Asistență 

medicală școlară și 

universitară 

Rezultat

ul 

selecţiei 

dosarelo

r 

Motivul respingerii 

dosarului 

4.  12785 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Grădinița PP 

”Prichindel” 

 

Respins Neîndeplinirea 

condițiilor specifice 

necesare postului 

pentru care 

candidează, respectiv 

condițiile privind 

nivelul studiilor 

solicitate; 

5.  13545 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Grădinița PP 

Furnicuța 

Admis  

6.  12257 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Grădinița PP Palatul 

Fermecat 

Admis  

7.  12266 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Grădinița PP Palatul 

Fermecat 

Admis  

8.  13462 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Grădinița PP Piticot Admis  

9.  12729 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Seminarul Teologic 

Ortodox Arad 

Admis  

10.  13023 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Seminarul Teologic 

Ortodox Arad 

Admis  

11.  12511 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Liceul Teologic Baptist 

”Alexa Popovici” 

 

Admis  

12.  13513 Asistent medical, 

principal, nivel studii PL 

Liceul Teologic 

Penticostal Arad 

 

Admis  

            

▪ Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.07.2022, ora 10.00 la sediul 

Direcţiei de Asistenţă Socială Arad (Calea Radnei nr. 250)  

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore 

de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,  

▪ Afişat astăzi, 04.07.2022 ora 13.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad și pe site-ul 

instituției www.dasarad.ro 

 

 

 

Carina Kiss 

consilier – Comp. Resurse umane – D.A.S. Arad, secretar comisie 

 

 


