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RAPORT FINAL 

Cu privire  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de executie
vacant de pentru ocuparea postului contractual  de execuţie vacant de  de Guard – Femeie de

serviciu -  Compartiment  relaţii cu publicul, secretariat-arhiva
in perioada 21.11.2019-22.11.2019

În urma  desfăşurării  concursul  de  recrutare  organizat  in  perioada  21.11.2019-22.11.2019,
membrii  comisiei  de  concurs,  numiţi  prin  Dispoziţia  primarului  nr.  288/31.10.2019,  pentru
examenul   organizat  în  vederea   ocupării  postului  contractual  de  executie  vacant  de  Guard  –
Femeie de serviciu -  Compartiment  relaţii cu publicul, secretariat-arhiva din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului   oraşului  Tăuţii  Măgherăuş  au  incheiat  prezentul  Raport  final  al
concursului.

Au  fost  parcurse  etapele  concursului  prevăzute  de  H.G  nr.  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, respectiv selecţia dosarelor înscrise asa cum a fost consemnata in procesul verbal
de selectie al dosarelor nr. 15252/14.11.2019, proba practica si interviul, conform tabelului de mai
jos.

Membrii  comisiei  de  concurs  au  stabilit  punctajele  finale  pentru  candidaţi  şi  au  decis
rezultatele finale ale concursului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la
fiecare dintre probele examenului:

Numele şi prenumele
candidatului

Selectia
dosarelor

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1. BIHARI EMO-MARIA ADMIS 98,66 95,66 97,16 Admis

COMISIA DE CONCURS:

Roman Georgeta –  responsabil procedura, presedinte comisie, inspector 
superior,   Primăria  orașului Tăuţii Măgherăuş
Goja Rodica – membru, inspector superior,   Primăria  orașului Tăuţii 
Măgherăuş
Bodea Florica Anica –  membru, inspector superior,   Primăria  orașului
Tăuţii Măgherăuş
Secretar: Babutiu Florina-Madalina – inspector, Primăria Tăuţii Măgherăuş
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