
ANUNŢ CONCURS 

 

Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea   postului contractual temporar vacant -   inspector IA  - Compartimentul  

Implementare  Proiecte şi Strategii. 

 

Condiţiile de participare  la concurs: 

Condiţii generale:  

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

Condiţii specifice: 

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

durată absolvite cu diplomă de licenţă   

 Vechime  în specialitate  – minim 9 ani  

Probele stabilite pentru concurs: 

 proba scrisă:   10.01.2018  ora 10.00, la  sediul Primăriei  Tăuţii Măgherăuş 

 interviu:  12.01.2018 ora 10.00, la  sediul  Primăriei  Tăuţii Măgherăuş 

Dosarul  de înscriere  se  depune  în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării 

anunţului, la sediul Primăriei Tăuţii şi  va  conţine în mod obligatoriu următoarele: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

Bibliografia  si atributiile postului sunt  afisate  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/

