
ATENȚIE!  

 

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de 

coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta 

următoarele reguli: 

1. Menținerea distanțării sociale; 

2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de 

protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție 

de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în 

incinta unității în care se desfăşoară concursul. 

3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. 

Viziera nu dispensează de purtatul măștii; 

4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie 

răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu 

prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de 

caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-

personalul-medico-sanitar). 

5. La concurs vor putea participa exclusiv candidații care îndeplinesc cel puțin 

una dintre următoarele condiții: 

 sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi trecut 

minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

 se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

 prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; 

 prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. 

 Candidații sunt obligați să facă dovada situațiilor menționate anterior 

prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea 

certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera 

circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, tipărite (pentru a se păstra la dosarul 

de concurs), cu ocazia accesului în incinta sediului unde se va desfășura proba de 

concurs. 

 Candidaților care nu pot prezenta certificatul digital, nu li se va permite 

accesul la concurs și procedura de concurs pentru aceștia va înceta. 

 De asemenea, accesul în sediu va fi permis numai după dezinfectarea 

mâinilor și efectuarea triajului epidemiologic pentru măsurarea temperaturii corporale cu 

un termometru non-contact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: 

tuse frecventă, strănut fecvent, stare generală modificată). Persoanele care au o 

temperatură peste 37,3 grade C nu li se va permite accesul în sala de concurs.  
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