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PROPUN A SE APROBA
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

ANUNȚ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, pentru
ocuparea postului de execuție vacant de agent I
în cadrul Compartimentului Resurse Umane - linia de muncă sistemul de gestiune a datelor de personal

Candidații ale căror candidaturi au fost validate la selecția dosarelor, urmează să susțină proba scrisă, în data
de 15.02.2022, ora 10.00, la sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane din Str. Ion
Campineanu, nr.20, 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 în intervalul orar 09.00-09.40, prin intrarea din Calea
Victoriei nr. 39 A, sub îndrumarea personalului din cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de
Persoane.
Candidaților care nu sunt prezenți la ora 09.50 în sala 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.
Atragem atenția candidaților de a-și lua toate măsurile pentru a se prezenta din timp la sediul Agenției
Naționale împotriva Traficului de Persoane, astfel încât să nu se creeze aglomerare la punctul de acces și pentru
a se putea efectua, în timp util, toate formalitățile.
Cu ocazia accesului candidaților în incinta locației unde va avea loc proba scrisă, se va verifica dovada că
persoanele se află într-una din situațiile care permit participarea, descrise mai jos, pe baza unui document scris
pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid 19 printat și/sau dovada testului negativ
RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs (NU VOR FI ACCEPTATE DOCUMENTE ÎN
FORMAT ELECTRONIC).
La proba scrisă din data de 15.02.2022, vor putea participa EXCLUSIV:
-candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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-CoV2, nu mai vechi de 72 de ore;
sau
-candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2, nu mai vechi de 48 de ore.
Termenele de mai sus se calculează în raport de data susținerii probei de concurs!

Candidaților 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.
Pentru buna desfășurare a activității, candidații vor respecta indicațiile personalului sub îndrumarea căruia se va
organiza activitatea, precum și regulile privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2:
- dezinfectarea obligatorie a mâinilor, la accesul în spațiul destinat desfășurării activității;
- purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata prezenței în sediul Agenției
Naționale împotriva Traficului de Persoane (pentru evitarea situațiilor neprevăzute, candidații sunt obligați să
aibă asupra lor o mască de rezervă).
Atenție! Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează
purtatul măștii.
În cadrul probei scrise, candidații vor avea asupra lor doar documentul de identitate aflat în perioada de
valabilitate (carte de identitate, permis de conducere sau paşaport) şi 2 pixuri/stilouri de culoare albastră (nu se
admit schimburi între participanţi). Este interzis accesul cu materiale documentare, manuale, cărți, culegeri,
formulare, rezumate, dicționare, notițe, însemnări etc., precum şi cu telefoane mobile, căști audio, ceasuri
inteligente, precum și cu orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare, între candidați sau cu
exteriorul, sau care permit conectarea la internet. Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea.
Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/
candidaților în cauză.
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