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ANUNŢ CONCURS
Primaria orașului Tăuții-Măgherăuș, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducător auto în
cadrul Compartimentul Transport din aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii
Măgherăuş, judeţ Maramureş
Condiţii generale de participare la concurs:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul - 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 aprobat HG 286/2011
Condiţii specifice de participare la concurs:
 permis de conducere profesioniști – categoriile B, C, D;
 atestat profesional de transport persoane;
 aviz psihologic șofer transport persoane;
 studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat;
 vechime în muncă de minim 4 ani
Data, ora de desfăşurare a concursului:
 proba scrisă - 28 Februarie 2022, ora 10.00 ;
 proba interviu - într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarul de înscriere se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv
din data de 04.02.2022 până în data de 17.02.2022 ora 13.00, 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;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Detalii despre dosarul de concurs, bibliografie și tematica precum și atribuțiile postului se pot
obtine de la avizier și de pe site-ul Primăriei Tăuții - Măgherăuș la adresa
www.tautiimagheraus.ro, secținea - Resurse umane sau la telefon 0262-293048 / 0749116169–
Compartiment resurse umane
Afisat azi 04.02.2022 pe site si la afișier.

