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DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATĂ

ANUNŢ
privind activitatea de evaluare psihologică
Evaluarea psihologică a candidaţilor declarați ''admis'' la selecția dosarelor pentru
concursurile organizate de Direcţia Asigurare Logistică Integrată privind încadrarea posturilor
vacante de muncitor calificat IV-I (vopsitor universal) și referent II-IA din cadrul Serviciului
Reparații Armament și tehnică Specifică, va avea loc joi 11.11.2021, ora 0900.
Locul de desfăşurare: sediul Direcției Asigurare Logistică Integrată, din mun. Bucureşti,
str. Știrbei Vodă nr. 24, sector 1.
Candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate valabil, în original, şi pix de culoare
albastră, la data şi la ora menţionată în prezentul anunț.
La evaluarea psihologică se prezintă numai candidaţii declaraţi admis la etapa de selecţie a
dosarelor de concurs.
Nu fac obiectul evaluării psihologice candidaţii care în ultimele 6 (şase) luni au fost evaluaţi
psihologic în acelaşi scop.
Candidaţii care nu se prezintă la data și la ora mentionată în prezentul anunț, nu vor putea
solicita reprogramare.
ATENȚIE!
În contextul epidemiologic actual, pe parcursul evaluării psihologice, se vor respecta următoarele reguli:

menţinerea distanţării sociale;

purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului şi a gurii, a măştii de protecţie respiratorie; de
asemenea, candidatul se va asigura că are o mască de protecţie de rezervă;

purtatul măştii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unităţii în care
se desfăşoară evaluarea psihologică;

nu se permite accesul în incintă cu măşti din bumbac sau alte materiale textile; viziera nu dispensează
de purtarea măştii;

înaintea susţinerii evaluării psihologice, candidatul va semna pe propria răspundere o declaraţie din
care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARSCOV2 (conform definiţiei de caz elaborate de CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentrupersonalul-medico-sanitar);

accesul în sală se permite numai persoanelor care îndeplinesc condițiile stabilite de prevederile
actelor normative în vigoare la data evaluării psihologice, referitoare la măsurile pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
La data publicării prezentului anunț, pe perioada stării de alertă, instituțiile publice au obligația de a permite
accesul in sediu numai după dezinfectarea mâinilor și efectuarea triajului epidemiologic prin măsurarea temperaturii
corporale cu un termometru non-contact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa,
strănut frecvent, stare generală modificată). Persoanelor care au o temperatură peste 37,3 0 C nu li se va permite accesul
în sala de concurs.
Totodată, persoanele care urmează să participe la evaluarea psihologică trebuie să fie vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau să prezinte
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, dar nu mai vechi de 72 ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore, ori
să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

