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ANUNT

Prin prezenta vă  facem cunoscut ca în data  de  16.12.2020, la  sediul Primariei  oraşului  Tăuţii
Măgherăuş  se va desfasura concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a
functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.

Examenul se va desfăşura după următorul program:

 Selectia dosarelor: 
 Proba scrisă: 16.12.2020 - ora 1000  la sediul Primariei orasului Tautii Magheraus
 Interviul : într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul

Primariei orasului Tautii Magheraus

Pentru  a  participa  la  concursul  sau  examenul  de  promovare  în  grad  profesional,  funcţionarul
public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul  de  înscriere  se  va  depune  în  termen  de  20  zile  calendaristice  de  la  data  publicării
anunţului pe site-ul instituției, respectiv pana la 07.12.2020 la sediul Primăriei Tăuţii-Măgherăuș, str. 1,
nr. 194, Județ Maramureș şi va conţine în mod obligatoriu:
 a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul  resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 b) copii  de pe rapoartele  de evaluare a  performanţelor  profesionale  individuale din ultimii  2 ani de
activitate; 
c) formularul de înscriere.

Conținutul dosarului de concurs, bibliografia, precum și alte date necesare desfășurării concursului
se afișează pe pagina de internet www.tautiimagheraus.ro la  sectiunea Resurse umane. 

Persoana  de  contact  Roman  Georgeta,  inspector  superior,  tel.  0749116169,  e-mail:
resurse_umane@tautiimagheraus.ro

Primar,
Marinescu Dumitru
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