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ANUNȚ
pentru completarea Anunțului de concurs nr. 141399 din 12.10.2021
privind desfășurarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofițer principal I
(consilier juridic), poziția 357 - Serviciul Juridic din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă
I. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, toți
candidații care vor participa la proba testului scris/interviului de departajare (după caz), aferentă
concursului pentru care s-au înscris și îndeplinesc condițiile specificeau obligația să respecte cel puțin
una dintre următoarele condiții:
o au fost vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
o să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, nu mai vechi de 72 de ore;
o să prezinte rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
o să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-COV-2.
Pentru situațiile enumerate anterior este necesară prezentarea unui document justificativ,
valabil la data desfășurării probei testului scris/interviului de departajare (după caz).
Persoanele care nu pot face dovada îndeplinirii a cel puțin unei dintre condițiile enumerate
anterior, nu vor participa la desfășurarea probei testului scris/interviului de departajare (după
caz).
Totodată, candidaţii se vor prezenta la susţinerea probei test scris/interviului de
departajare (după caz),având asupra lor declaraţia pe propria răspundere SARS-CoV-2 (Anexa
nr. 9) - completată, anexată la prezentul anunț.
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ANEXA NR. 9

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)____________________________________________________,
legitimat(ă) cu C.I. seria ______, nr._______________, declar pe propria răspundere,
cunoscând prevederile Legii nr. 286 din 2009 – Codul penal, referitoare la falsul în
declaraţii - art. 326 alin. (2) 1 şi zădărnicirea combaterii bolilor – art. 352, că în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, mă regăsesc în una dintre situaţiile2 enumerate mai
jos:
o am prezentat dovada vaccinării pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
o am prezentat rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de
ore;
o am prezentat rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 48 de ore;
o sunt în perioada cuprinsă între a 15-a zi si a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-COV-2.
Potrivit prevederile art. 12 alin. (4) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1.183/2021”accesul persoanelor….în incintele instituțiilor publice” este permis doar
celor care fac dovada faptului că se află în una din situațiile menționate anterior.

Semnătura:________________

Data:____________________
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Art. 326 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 stipulează că declararea necorespunzătoare a adevărului săvârşită pentru a
ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani
sau cu amendă.
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Documentul doveditor (după caz), aflat în perioada valabilității, se va anexa prezentei și se vor prezenta la data
desfășurării testului scris/ interviului de departajare (după caz)
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