
 

ANUNŢ CONCURS 

 

Primăria oraşului Tăuţii Măgherăus, Jud. Maramures  organizează in perioada 13.04.2017-

18.04.2017 concurs pentru ocuparea unui  post contractual de execuţie vacant pe durata 

nedeteminata cu timp partial de 4 ore de  

Inspector , grad  II  -  Compartiment implementare proiecte şi strategii 

 

Conditiile de participare la concurs : 

 Conditii generale   

 candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG 286/2011 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 

 

 Condiţii   specifice pentru ocuparea postului   

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă  

 vechime in specialitatea studiilor minim 1 ani 

 

PROBELE  STABILITE  PENTRU  CONCURS : 

 

 - proba scrisă: 13 aprilie 2017 ora  10
00 

 - interviu : 18 aprilie 2017  ora 10
00 

            

 Dosarele se vor depune la biroul de relaţii cu publicul al   Primăriei Tăuţii Măgherăuş  in termen de 

10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului (adica pana la data de 05.04.2017) şi vor conţine 

următoarele: 
 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste 

vechimea in munca, in meserie si  in specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 

sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. 

 

Bibliografia  este afisata  la sediul Primăriei Tăuţii- Măgherăuş – avizier si pe site-ul Primăriei 

Tauții Măgherăuș la adresa www.tautiimagheraus.ro,  secținea  - Resurse umane.  

Informaţii  suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Tăuţii- Măgherăuş sau  la  telefon 0262-

293048 – Compartiment resurse umane . 

 

Primar, 

Anton ARDELEAN 

 

http://www.tautiimagheraus.ro/

