
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ARAD 

COMISIA  DE  VERIFICARE ȘI CONFIRMARE A DOCUMENTELOR 

Nr.17890/29.08.2022 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare organizat pentru posturile contractuale vacante  din  cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială Arad, pentru concursul publicat în data de 05.08.2022 
  

            Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015 pentru aprobarea 

metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, 

medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a 

funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, 

respective a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și 

completările ulterioare, comisia de verificare și confirmare a documentelor depuse în dosarele de 

înscriere la concurs, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

Nr. 

crt. 

Număr dosar Postul 

contractual  

Instituţia sau autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1.  16826 Medic specialist , 

MG/MF 

 

Direcţia de Asistenţă Socială 

Arad 

Cabinet medical școlar de 

medicină general nr.4 

Admis  

2.  17092 Medic specialist , 

MG/MF 

 

Direcţia de Asistenţă Socială 

Arad 

Cabinet medical școlar de 

medicină general nr.4 

Admis  

3.  17145 Medic specialist , 

MG/MF 

 

Direcţia de Asistenţă Socială 

Arad 

Cabinet medical școlar de 

medicină general nr.8 

Admis  

4.  17300 Medic specialist , 

MG/MF 

 

Direcţia de Asistenţă Socială 

Arad 

Cabinet medical școlar de 

medicină general nr.8 

Admis  

5.  17306 Medic specialist , 

MG/MF 

 

Direcţia de Asistenţă Socială 

Arad 

Cabinet medical școlar de 

medicină general nr.8 

Admis  

            

▪ Candidaţii declaraţi admişi vor fi anunțați cu privire la continuarea procedurii de concurs, astfel 

încât să se asigure posibilitatea acestora de a participa la probele concursului 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 2 zile 

lucrătoare de la afişare, care se depune la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Arad,  

▪ Afişat astăzi, 29.08.2022 ora 09.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad și pe site-ul 

instituției www.dasarad.ro 

 

 

 

Emil Mureșan 

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


