R O M Â N I A
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NESECRET
Câmpina
Nr. 42615 din 15.11.2021
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

LISTA NOMINALĂ
CU REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR
CALIFICAT IV (ELECTRICIAN), POZIŢIA 184 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL
UNITĂŢII LA BIROUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR.
NR.
CRT.
1.

COD CANDIDAT

VALIDAT/INVALIDAT

SAPVLC/PC/API/184/01

OBSERVAŢII

VALIDAT

ANUNȚ
Candidatul declarat VALIDAT în urma selectării dosarelor de înscriere, se va prezenta în
data de 18.11.2021, la sediul școlii, pentru susținerea PROBEI PRACTICE, programată să se
desfășoare începând cu ora 10.00.

Pentru buna desfășurare a activității, candidații vor respecta indicațiile personalului sub
îndrumarea căruia se va organiza proba practica, precum și regulile privind prevenirea
răspândirii virusului SARS-COV-2:
1. 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.
2. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera
nu dispensează de purtatul măștii;
3. 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-pentrupersonalul-medico-sanitar ).
4. dezinfectarea obligatorie a mâinilor, la accesul în spațiul destinat desfășurării
activității;
5. respectarea circuitelor de deplasare și a tuturor regulilor de distanțare socială.
În cazul în care în urma triajului epidemiologic se constată faptul că temperatura
înregistrată depăşește 37,3 grade Celsius, candidatului nu i se va permite accesul în
unitate.
Data afişării 15.11.2021,

orele 15.30
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