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A N U N Ţ 

privind desfășurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaților înscriși la sesiunea de admitere la Instituții de 

învățământ ale M.Ap.N. și S.R.I. care pregătesc personal pentru M.A.I., în anul universitar 2021 - 2022 

 Vă informăm că evaluarea psihologică a candidaților înscriși la sesiunea de admitere 2021 la va avea loc 

în data de 07.06.2021, începând cu orele 0800, la sediul B al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” 

al Judeţului Timiş, strada Cluj , numărul 14, Timișoara, județul Timiș.  

Candidații se vor prezenta în fața sediului instituției mai sus menționate, până la ora 0745 și vor avea 

asupra lor Cartea de identitate și ustensile de scris cu pastă/cerneală de culoare albastră. 

ATENȚIE! 

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS – 

COV-2, pe parcursul desfășurării evaluării, se vor respecta următoarele reguli: 

1. Menținerea distanțării sociale; 

2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție respiratorie. 

Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este 

obligatorie pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară evaluarea; 

3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează  

purtatul măștii; 

4. Când se prezintă pentru susținerea evaluării psihologice, candidatul va semna pe propria răspundere o 

declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie 

specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborată de CNSCBT/INSP-

https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar). * Anexa 1 la prezentul 

anunț (Se listează și se completează de către candidat) 

 

Întocmit 

(î) Șef Resurse Umane 



ANEXA 1 

 
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 ultimele 14 zile nu am fost suspect(ă) sau confirmat(ă) ca fiind infectată 

cu virusul SARS-CoV-2 şi nici nu m-am aflat în niciuna dintre situaţiile 

enumerate mai jos: 

1. Contact direct cu o persoană suspectă ca fiind infectată cu virusul 

SARS-CoV-2, pentru care s-au efectuat demersurile de testare şi 

căruia nu i s-au comunicat rezultatele testării până în prezent; 

2. Contact direct cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2; 

3. Prezentarea de simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2 

(febră, frisoane, tuse seacă, pierderea gustului şi/sau mirosului, 

dureri musculare, greaţă, ameţeli, rinită, nas înfundat); 

 

 

Data:_________________________   Semnătura:___________________ 

                                                             
1 Art. 326 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 stipulează cu 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. 


