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ERATĂ 

La anunțul privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante în cadrul Centrului 

European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, publicat în 

Monitorul Oficial Nr. 1049 din data de 22 octombrie 2021, în ziarul România Liberă și pe 

site-ul instituției www.ccunb.ro. 

 

Documentele privind înscrierea la concursul organizat conform anunțului aferent vor putea fi 

depuse și în format electronic la adresa de e-mail ccnb4@yahoo.com, în format PDF, fiind certificate 

„CONFORM CU ORGINALUL” (plus nume, prenume și semnătură) sau fizic la sediul instituției 

pentru persoanele care dețin certificat verde conform prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 

1130/22.10.2021 și Hotărârii Nr. 77/24.10.2021 emisă de Comitetul Municipiului București Pentru 

Situații de Urgență – CMBSU. Documentele depuse în format PDF, vor fi prezentate în original la 

sediul instituției din str. 11 Iunie, nr. 41, Sector 4, București, cu cel mult o zi înainte de începerea 

probei scrise. 

Participarea la fiecare probă a concursului se face doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 

de vaccinare, respectiv persoanele care se află în a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 

test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. 

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Resurse Umane și Secretariat al 

instituției prin adresa de mail ccnb4@yahoo.com, numărul de telefon 021 336 4340/ 021 336 6375/ 

0748 960 338 sau la sediul instituției din str. 11 Iunie, Nr. 41, Sector 4, București. 
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