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ANUNȚ 

PROBA: INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE  

 

În atenția candidaților înscriși la concursul organizat de A.N.I.T.P. în data de 27.11.2021, în vederea  ocupării,prin 

modalitatea încadrării directe, a postului de agent I în cadrul 

                                  Unităţii de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale 

 
Candidații care au obținut nota 9,70 (nouă șaptezeci) la testul scis (tip grilă), menționați în tabelul publicat pe site-ul 

A.N.I.T.P. la data de 27.11.2021, se vor prezenta pentru susținerea interviului structurat pe subiecte profesionale în data de 

03.12.2021, orele 13.00 la sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane  din Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, 

sector 1, București. 

În vederea respectării regulilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV2 și efectuării triajului epidemiologic, accesul 

candidaților în clădire se va face începând cu ora 12.30, sub îndrumarea personalului din cadrul Agenției Naționale împotriva 

Traficului de Persoane. 

Candidaților care nu sunt prezenți la ora 13.00 în sălile de concurs nu li se va mai permite accesul și vor fi 

declarați NEPREZENTAT, indiferent dacă se află sau nu în incinta instituției unde se susține proba. 

Candidații se vor prezenta la data și ora stabilită, la adresa sus-menționată și vor avea asupra lor cartea de identitate şi 

pix cu pastă albastră. 

 
 La proba sus-menţionată vor putea participa exclusiv: 

-        candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi trecut minim 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare; 

sau 

-        candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2; 

sau 

-        candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore; 

sau 

-        candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

mai vechi de 48 de ore. 

  

Cu ocazia accesului candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc proba se va verifica dovada că persoanele se află într-una din 

situaţiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie 

(certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen). 

Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus, nu li se va permite accesul la proba scrisă și 

procedura de concurs pentru aceștia va înceta. 

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și protecţiei participanţilor la activitate, candidaţii sunt obligaţi să 

respecte următoarele măsuri: 

•        purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată durata prezenţei în sediul unității. (pentru 

evitarea situaţiilor neprevăzute candidaţii sunt obligaţi să aibă asupra lor o mască de rezervă). 

 

Candidații sunt rugați să verifice permanent site-ul instituției respectiv https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - 

Informare publică – Posturi vacante. 
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