
 

 

 

 
 
 
 
 

  A N U N Ţ 
privind dispunerea măsurilor necesare pentru organizarea activităților din 

data de 23.10.2021 în condiții de legalitate prevăzute pentru prevenirea 
contaminării candidaților și a personalului implicat în această activitate 
 
 
 
 

ÎN ATENȚIA 
 

 candidaților care urmează să susțină proba de evaluare a 
cunoștințelor la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea;  

 candidaților care participă la concursul pentru încadrare din sursă 
externă. 

 
Având în vedere adresa nr. 1.762.144 din 19.10.2021 de la Departamentul pentru  

Situații de Urgență, candidaților le este permis accesul în sala de concurs numai dacă 
îndeplinesc una din condițiile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1090 din data de 06 
octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborat cu  Ordinul comun al 
Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 5338/1082/2021, respectiv: 

 
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui 
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 
virusul SARS-CoV-2. 
  

Activitățile se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel 
național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 (distanțare 
socială, portul măștii, dezinfectarea mâinilor, instrumentelor de scris etc.). 
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