ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr. 408353 din 29/10/2021

COMISIA DE CONCURS

ERATĂ
REVENIRE LA ANUNȚUL NR. 406880 din 18.10.2021, PUBLICAT ÎN
DATA DE 18.10.2021 (ORA 1615) PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT DE
DIRECȚIA SUPORT DECIZIONAL PENTRU OCUPAREA UNUI POST
VACANT DE OFIȚER, LA BIROUL COMUNICARE STRATEGICĂ DIN
CADRUL UNITĂȚII, PREVĂZUT LA POZIȚIA 43 DIN STATUL DE
ORGANIZARE AL UNITĂȚII, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ, DIN RÂNDUL
PERSOANELOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE LEGALE, CRITERIILE
SPECIFICE ŞI CERINȚELE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT
1. Având în vedere dispozițiile Capitolului IV - Desfășurarea
concursului din anunțul înregistrat cu nr. 406880 din 18.10.2021, se revine cu
următoarea precizare:
 Locul de desfășurare a concursului este la sediul Ministerului
Afacerilor Interne din Piața Revoluției nr. 1A, intrarea A1.
2. Luând în considerare dispozițiile art.12 alin. (4) din Anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.090/20211, dispozițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 68/20212, cu modificările şi completările ulterioare precum și
dispozițiile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății, interimar, și
ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/20213, capitolul V - Reguli privind
buna organizare şi desfășurare a concursului din anunțul înregistrat cu nr.
406880 din 18.10.2021, se completează după cum urmează:
Accesul în clădirea Ministerului Afacerilor Interne a candidaților care
urmează să participe la concurs este permis doar pe baza prezentării codului QR
al certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, emise potrivit OUG
nr. 68/2021 și care atestă:
a) vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de
ore;

1

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, cu
modificările și completările ulterioare
2
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, cu modificările și completările ulterioare
3
privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă
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c) trecerea prin boală a candidatului, respectiv că acesta se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
De asemenea, activitățile se vor desfășura cu respectarea măsurilor
sanitare raportat la contextul epidemiologic actual, inclusiv portul măștii de
protecție pe toată durata desfășurării concursului și asigurarea distanțării între
participanți.

