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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de
inspector, clasa I, grad profesional superior, ID_552789 la Serviciul juridic, strategii, resurse
umane și relații cu publicul
și consilier, clasa I, grad profesional superior, ID_200356 la Serviciul impozite și taxe
persoane juridice din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș
din cadrul Direcției Fiscală Locală Târgu Mureș
Nr.
crt.
1
2
3

Număr de
identificare
1299/07.01.2022
2018/11.01.2022
2621/12.01.2022

Rezultatul selecţiei
dosarelor
ADMIS
ADMIS
RESPINS

4
5

4619/19.01.2022
4811/20.01.2022

ADMIS
RESPINS

6
7
8
9

5139/21.01.2022
5253/21.01.2022
5714/25.01.2022
6104/26.01.2022

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

Motivul respingerii dosarului
Neîndeplinirea prevederilor art. 468 alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare
și a prevederilor art. 39 alin. (1^1), lit f) din HG
611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare
Neîndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (1^1), lit f) din
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare
-

Afişat azi, 31.01.2022 ora 15.00
Rezultatul selecţiei dosarelor poate fi contestat conform prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.02.2022, ora 10.00, la sediul
Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, Târgu Mureș.
Înainte de intrarea în sala de concurs, candidații vor parcurge o procedură de triaj epidemiologic
și de verificare a certificatelor/rezultatelor la testele pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. În
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/6 ianuarie 2022, vă informăm că accesul în sala de
concurs va fi permis numai persoanelor care pot dovedi că se află în una dintre următoarele
situații:
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

c) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
SARS-CoV-2.
În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 30 din 7 ianuarie 2022 și al
ministrului afacerilor interne nr. 1 din 7 ianuarie 2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării
cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
25/7 ianuarie 2022, vă informăm că pentru a avea acces în sala de concurs, candidații trebuie să
utilizeze dezinfectantul pus la dispoziție de organizatori, să poarte măști de protecție doar de tip
medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95) și să respecte măsurile de distanțare socială. Măștile
confecționate din material textil și/sau plastic sunt considerate neconforme. Purtarea corectă a măștii de
protecție (nasul și gura acoperite) este obligatorie pe toată durata prezenței candidaților în sala de concurs.
Precizăm faptul că respectarea prevederilor legale în vigoare privind prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este o condiție obligatorie pentru a avea acces la
susținerea probei scrise.

Comisia de concurs

