
                                                                                     

                                                                                                                                                  

F14-PSO3 

 

 
 

 
 

 
REZULTATELE  PRIVIND SELECTIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE 

PROMOVARE DIN PERIOADA  15.12.2021-17.12.2021 

 
1.Director general adjunct, gradul II, Direcţia generală poliţia locală(1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 227348/15.11.2021 Admis  

2. Cerere nr. 239583/02.12.2021 Admis  

2.Șef Serviciu control activitate comercială, protecţia mediului şi disciplina în 

con, gradul II, Direcţia generală economico-financiară (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 230151/17.11.2021 Admis  

2. Cerere nr. 237917/26.11.2021 Admis  

3. Şef Serviciu rutier, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 230036/17.11.2021 Admis  

4. Şef Serviciu ordine publică, gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 228898/16.11.2021 Admis  

5.Şef Birou rutier centru, Serviciul rutier, gradul II, Direcţia generală poliţia 

locală (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 230037/17.11.2021 Admis  

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                   ROMANIA 
                      JUDETUL CONSTANTA 
                      PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                   

                      SERVICIUL RESURSE UMANE 
                      Nr. 244942/09.12.2021 



6.Şef Birou rutier sud, Serviciul rutier, gradul II, Direcţia generală poliţia locală 

(1post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 230035/17.11.2021 Admis  

7. Şef Birou ordine publică centru, Serviciul ordine publică, gradul II, Direcţia 

generală poliţia locală (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 228902/16.11.2021 Admis  

8.Şef Birou ordine publică sud, Serviciul ordine publică, gradul II, Direcţia 

generală poliţia locală (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 228904/16.11.2021 Admis  

9. Şef Birou monitorizare zone publice şi intervenţii, Serviciul ordine publică, 

gradul II, Direcţia generală poliţia locală (1 post) 
 

Data selectiei dosarelor: 09.12.2021 

Număr formular de inscriere Rezultatul selectiei 

dosarelor3 

Motivul respingerii 

dosarului4 

1. Cerere nr. 228899/16.11.2021 Admis  

              Rezultatul selecției dosarelor poate fi contestat în termen de 24 ore de la afişare.  

Proba scrisă a concursului se va desfăşura  în data de 15.12.2021, începând cu 
ora 9.00.  

Candidaţi declarati „admisi” se vor prezenta pentru proba scrisă la sediul 

Primăriei municipiului Constanţa, bd.Tomis nr.51 cu buletinul/cartea de identitate 
începând cu ora 08.45. 

Potrivit art.12 alin (4) și alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1183/08.11.2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 
noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul persoanelor, cu 
excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice locale este permis doar celor care: 

- fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  

- care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore,  
- rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,  
-care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

    În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit 
certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile 

cu aceste certificate, dovada situaţiei prevăzute mai sus se face prin intermediul unui 
document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 
testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2. 

Afișat azi, 09.12.2021, ora 13.00 la sediul instituției și pe pagina de internet a 
Primăriei municipiului Constanța 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

CIUBOTARIU ADRIANA 


