
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA  

PRIMĂRIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 

 
 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE 

RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ-REFERENT I, 

COMPARTIMENT CULTURA, SI MUNCITOR CALIFICAT I, COMPARTIMENT 

PSI/SITUATII DE URGENTA, ALE PRIMĂRIEI COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU, 

ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.12.2021 

 

 
 Data selecţiei dosarelor: 23.12.2021  

 
 

 
COD UNIC DE 

IDENTIFICARE CANDIDAT 
 

 
Rezultatul selecţiei 

dosarelor 
 

 
Motivul respingerii 

dosarului 
 

13653/15.12.2021 ADMIS - 

13361/10.12.2021 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 30.12.2021, începând cu ora 10.00. 

Candidaţii declaraţi „admişi” se vor prezenta pentru proba scrisă la sediul Primăriei 

comunei Nicolae Bălcescu, str. Carol I, nr. 26, ora 9:45 cu buletinul/cartea de identitate 

şi pix cu pastă de culoare albastră. Nu se admit pixuri/stilouri care permit stergerea si 

rescrierea. 

                La sustinerea probei scrise vor putea participa doar candidatii care fac dovada 

scrisa ca indeplinesc una din conditiile: 

1. sunt vaccinati impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare; 

2. prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 ore; 

3. prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore; 

4. se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii 

infectarii cu SARS-CoV-2. 

                 Termenele de mai sus se calculeaza la data sustinerii probei scrise. La accesul 

candidatilor in incinta institutiei se va verifica dovada ca persoanele se afla intr-una din 

situatiile descrise mai sus care permit participarea, pe baza unui document scris pe care 

il vor avea asupra lor, in copie, care va fi predat si se va pastra la dosarul de recrutare al 

candidatului. 



                  Candidatilor care nu fac dovada indeplinirii uneia din conditiile de mai sus, 

nu li se va permite accesul in incinta institutiei, fiind declarati  „NEPREZENTAT” iar 

procedura de concurs va inceta pentru acestia. 

                  In contextul epidemiologic actual, in vederea prevenirii raspandirii noului tip 

de coronavirus – SARS-CoV-2, pe parcursul desfasurarii concursului, se vor respecta 

urmatoarele reguli: 

1. Mentinerea distantarii sociale; 

2. Purtarea, in mod obligatoriu, cu acoperirea nasului si a gurii, a mastii de protectie 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, ca are o masca de protectie de 

rezerva. Purtatul mastii este obligatoriu pe intreaga durata in care candidatul se afla in 

incinta unitatii in care se desfasoara concursul. 

3. Nu se permite accesul in incinta cu masti din bumbac sau alte materiale textile. 

Viziera nu dispenseaza de purtatul mastii. 

 

                 

               Afișat azi, 23.12.2021, ora 09.00 la sediul și pe pagina de internet a comunei 

Nicolae Bălcescu.  
 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS, 

Inspector principal  


