ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr.195065/21.12.2020

ANUNT
Primăria Municipiului constanta organizează concurs de recrutare in data de
21 ianuarie 2021 pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante
1. Director executiv,gradul II - Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Relaţii Publice,
< 1 post)
Categoria : funcţie publică de conducere
Pregatirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de

licenţă sau echivalentă
- Studii universitare de masterat în domeniul administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diploma
echivalentă conform prevederilor art. 153, alin. (2 ) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Postul este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 8 ore /zi, 40 de ore
/săptămână
- Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 465
alin.(1) lit. a-d si f-k din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si pe pagina de internet
a institutiei publice organizatoare .
Concursul se va desfăşura după cum urmează:
COND}ŢII DE
DESFAŞURARE

SELECTAREA DOSARELOR
DE ÎNSCRIERE

DATA

18.01.2021

ORA
LOCUL

12,00

PRIMARIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA (sediu)

PROBA SCRISA
21.01.2021

10 00

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA (sediu)

INTERVIU
CANDIDAŢI ADMIŞI
maxim 5 zile de la
oroba scrisă

12 00

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA (sediu)

În vederea participării la concurs, până la data de 11.01.2021, 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;

