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ANUNŢ   CONCURS 
 

Primăria municipiului Constanţa  organizează concurs  în  perioada  13-15 iulie 

2022  pentru următoarea funcţie contractuală de execuție  vacante: 
 

1. Casier (1 post), Serviciul financiar-buget, Direcția financiară- Direcția 
generală economico-financiară, pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă de  40 ore/săptămână: 

Condiții generale: 
 - să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant 

prevăzute de art.3 din anexa la Hotarârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările si 
completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

        Condiții specifice: 
     - studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, 

     - vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni, 
     -cunoștințe operare calculator. 

 

Concursul se va desfăşura în perioada  13-15 IULIE 2022 la sediul Primăriei 
municipiului Constanța şi se va desfăşura după cum urmează : 
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                           ROMÂNIA 
                             JUDEŢUL CONSTANŢA 
                             MUNICIPIUL CONSTANŢA 
                             SERVICIUL RESURSE UMANE 
                                 NR . 127767 din 21/06/2022 



Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la 

data afișării rezultatului fiecărei probe a concursului. 
În vederea participării la concurs în perioada 21.06.2022 – 05.07.2022 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: 

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; 

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; 
   Adeverința care atestă activitatea desfășurată de candidat trebuie să cuprindă: 

durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform modelului afișat 
pe site-un instituției, precum și un extras din registrul general de evidență a salariaților. 

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
   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. 

      Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul 

comisiei de concurs , sau în copii legalizate . 
 Bibliografia, tematica și fișele de post sunt afişate la sediul instituţiei (Bd.Tomis 

nr.51) şi pe site-ul Primăriei municipiului Constanţa. 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul resurse umane, 
tel.0241/488137. 

 
                                                        

 

                                                      Afișat astăzi 21.06.2022, ora 10.00 
 

 
 

 SECRETAR  COMISIE  CONCURS,                                                                                         

CIUBOTARIU ADRIANA 

 


