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ANUNJ 

Primăria Municipiului Constanta organizează concurs de promovare 
în perioada 07 -09 februarie 2022 pentru ocuparea următoarei funcţii 

publice de conducere vacante din cadrul Directiei generale de asistentă 
socială Constanta: 

1.Director general- Directia generală de asistentă socială Constanta, gradul
11 c1 post} 
Categoria : funcţie publică de conducere 
Pregătirea de specialitate: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe
administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate;
- absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei
publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
legii;
- postul este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 8 ore/zi, 40
ore/săptămână.
Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de
director/director executiv şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai învăţământului
universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) cu condiţia
să fii absolvit studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management, ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va desfăşura în perioada 07-09 februarie 2022 la sediul 
Primăriei Municipiului Constanţa şi va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu, 
după cum urmează: 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, 
camera 218, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe pagina de internet a instituţiei. 

CONDJŢII DE SELECTAREA DOSARELOR PROBA SCRJSA INTERVIU 
DESFAŞURARE DE ÎNSCRIERE CANDIDAŢI ADMIŞI 

DATA 01.02.2022 07.02.2022 09.02.2022 

ORA 12 00 10 00 14 00 

LOCUL PRIMĂRIA PRIMARIA PRIMARJA 
MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI 
CONSTANTA (sediu) CONSTANTA (sediu) CONSTANTA (sediu) 

In vederea participării la concurs, până la data de 25 ianuarie 2022 inclusiv, 
candidaţii vor depune la camera 218 (la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, 
bd.Tomis nr.51) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele: 
1. formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Serviciul Resurse
Umane, camera 218 sau se poate descărca de pe site-ul instituţiei: www.primaria
constanta.ro;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
după caz;




