
ANUNȚ 

Referitor la concursurile organizate de Inspectoratul General al Poliției Române 

pentru ocuparea posturilor vacante în specialitatea rutieră – agent moto, ordine publică – 

agent și ofițer silvic și operațiuni speciale – agent supravegheri operative, prin încadrare 

directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care 

îndeplinesc condițiile legale; 

  Proba de evaluare a performanțelor fizice se va desfășura la Sala de Sport a Comunei 

CORNU din Comuna Cornu de Jos, str. Aniniș, jud. Prahova, în perioada 21-24.10.2021, 

conform PLANIFICĂRII CANDIDAȚILOR -- DETAȘAMENTELOR afișate în anexa la 

prezentul anunț. 

 !!!Atenție la data și ora planificării menționată la fiecare tabel/detașament!!! 

Pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta la Sala 

de Sport a Comunei CORNU, cu cartea de identitate/pașaport, deja echipați cu echipamentul 

sportiv necesar, cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea probei și trebuie să fie în 

măsură să comunice personalului de acces codul unic de identificare propriu (ID candidat). 

 Nu se asigură candidaților vestiare/spații speciale în vederea echipării/dezechipării, 

respeciv a păstrării obiectelor personale. 

Candidații vor purta măști de protecție de unică folosință și vor fi supuși triajului 

epidemiologic (care va cuprinde termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie 

respiratorie). 

PENTRU A EVITA AGLOMERAREA, CANDIDAȚII VOR AVEA ASUPRA LOR, 

COMPLETAT, CHESTIONARUL COVID, ANEXAT PREZENTULUI ANUNȚ. 

Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în: 

 a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să 

depășeasă 37,3°C); 

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, 

stare generală modificată). 

 În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării 

temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. 

 Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome 

respiratorii, candidatului nu i se permite accesul în incintă. 

Proba se execută în ținută sportivă decentă, adecvată condițiilor specifice oferite de o sală de 

sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening). 

 Indiferent de cauze/motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări sau 

repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din componența 

acestuia, sau vizionări ale înregistrărilor audio -video a concursului. 



 Pe timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură (lanțuri, cercei 

mari, inele, ceasuri, telefoane mobile etc.), care pot constitui surse de accidentare, consumul 

alimentelor, continuarea executării exercițiilor după încheierea probelor sportive, 

consumul de medicamente și substanțe dopante care pot modifica performanțele motrice și 

pot determina alterarea stării de sănătate fizică și psihică, precum și desfășurarea oricăror 

activități ce pot duce la creșterea riscului producerii de accidente. 

 


