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Preşedintele comisiei de concurs
Colonel

ANUNŢ
Comunicare precizări privind desfășurarea probei test scris a concursului organizat pentru ocuparea
postului vacant de ofițer principal I (poziția 186) din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia
Informației - Serviciului Tehnologia Informației de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
În contextul epidemiologic actual, în vederea luării măsurilor necesare prevenirii răspândirii
noului tip de coronavirus ─ SARS-COV2, dar și în scopul desfășurării, cu celeritate, a tuturor activităților
specifice concursului, candidații vor avea în vedere, pe parcursul susţinerii probei test scris,
următoarele:
a)
Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.
b)
Echiparea, în mod obligatoriu, cu mască de protecţie de tip medical. Candidatul se va asigura, de
asemenea, că are o mască de protecţie de tip medical, de rezervă.
c)
La prezentarea la poarta de acces, candidatul va purta mască de protecţie de tip medical, care
acoperă complet gura și nasul. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale
textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii.
d)
Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în
care se desfășoară concursul.
e)
În situația în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-COV-2, ori este contact direct al
unei persoane confirmate pozitiv (conform definiţiei de caz stabilite de Institutul Naţional de Sănătate
Publică), acestuia îi revine obligația de a informa de îndată unitatea care a scos postul la concurs,
telefonic şi prin e-mail și de a lua toate măsurile care se impun într-o astfel de situație. Acestuia nu îi va fi
permis accesul în vederea susținerii probei planificate conform calendarului de concurs.
De asemenea, în eventualitatea în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat la accesul în
locurile de desfășurare a oricăreia dintre etapele de concurs, candidatul prezintă simptomatologie
specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (tuse, temperatură mai mare de 37,30 C, care se menţine după 2
termometrizări succesive la interval de 15 minute, dificultăți în respirație, disfagie, tulburări de gust și de
miros, tulburări digestive), nu îi va fi permis accesul în vederea susținerii probei/în unitate.
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