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REZULTATUL SELECȚIEI  DOSARELOR PENTRU CONCURSUL 

  DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR DIN 
PERIOADA : 17-21.12.2021 

                             

                            

 
 
 
                                          

 

                   
                    ROMANIA                                   

                    JUDEŢUL CONSTANŢA 
                    MUNICIPIUL CONSTANŢA 
                    SERVICIUL RESURSE UMANE 

                    NR.247630/13.12.2021 

Data selecţiei dosarelor: 13.12.2021 
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor 
Motivul respingerii dosarului 

Direcția generală poliția locală-Serviciul ordine publică - Biroul monitorizare zone publice și 

intervenții: 

- Polițist local, clasa III, grad principal (2 posturi); 

232492/20.11.2021 ADMIS - 

231915/19.11.2021 ADMIS - 

Direcția generală poliția locală - Serviciul ordine publică - Biroul ordine publică nord  

- Polițist local, clasa I, grad principal (2 posturi); 
- Polițist local, clasa III, grad principal (6 posturi); 

232629/22.11.2021 ADMIS - 

231229/19.11.2021 ADMIS - 

231227/19.11.2021 ADMIS - 

232541/21.11.2021 ADMIS - 

232539/21.11.2021 ADMIS - 

232612/21.11.2021 ADMIS - 

232111/19.11.2021 ADMIS - 

232587/21.11.2021 ADMIS - 

Direcția generală poliția locală - Serviciul ordine publică - Biroul ordine publică sud  

            - Polițist local, clasa I, grad principal (2 posturi); 
 - Polițist local, clasa III, grad principal (3 posturi); 

232483/20.11.2021 ADMIS - 

239266/02.12.2021 ADMIS - 

230981/18.11.2021 ADMIS - 



 
 

      

     Proba scrisă a concursului se va desfăşura  în data de 17.12.2021, începând cu  ora  
10,00 la Biblioteca județeană ,,Ioan N. Roman,, cu sediul pe strada Mircea cel Bătrân 
nr.104 A din Constanța. 

     Candidații se vor prezenta la sediul bibliotecii județene ,,Ioan N Roman,, strada Mircea 
cel Bătrân nr.104 A, cu buletinul/cartea de identitate începând cu ora 9:45. 

 
     Potrivit art.12 alin.(4) și alin.(6) anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.1242/2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 

2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul persoanelor, cu excepția 

angajaților, 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. 

 

     Afișat azi 13.12.2021, ora 15,30 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei    
municipiului Constanța. 

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

 
SECRETAR COMISIE DE CONCURS, 

Consilier Mihaela CAZACU 

231924/20.11.2021 ADMIS - 

239184/02.12.2021 ADMIS - 

Direcția generală poliția locală - Serviciul ordine publică - Biroul ordine publică centru  

- Polițist local, clasa I, grad principal (1 post ); 
- Polițist local, clasa III, grad principal (6 posturi); 

231922/19.11.2021 ADMIS   - 

232570/21.11.2021 ADMIS - 

231893/19.11.2021 ADMIS - 

230976/18.11.2021 ADMIS - 

232575/21.11.2021 ADMIS - 

232580/21.11.2021 ADMIS - 

232143/19.11.2021 ADMIS - 


