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ANUNŢ 

cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) 

posturi vacante de personal civil contractual de execuţie de  

muncitor calificat II (specializarea operator tipograf sisteme digitale), editură şi multiplicare, 

Instrucţie şi educaţie din Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Aeriene 

 

Următorii candidaţii îndeplinesc condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor 

scoase la concurs, prin urmare dosarele sunt declarate „Admis”: 

Nr. 

crt. 
COD IDENTIFICARE CANDIDAT 

ADMIS/ 

RESPINS 

1.  107 ADMIS 

2.  159 ADMIS 

3.  188 ADMIS 

4.  189 ADMIS 

 

Candidaţii declaraţi ADMIS la selecţia dosarelor vor susţine prima probă, proba practică, 

în data de 18.01.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 01838 şi sunt rugaţi să se prezinte la sediul unităţii 

cel mai târziu la ora 09.30, în vederea îndeplinirii procedurilor necesare accesului în unitate. 

 Potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, fiecărui candidat i s-a 

atribuit şi comunicat prin sms/e-mail un cod unic de identificare. 

Pentru accesul în incinta unităţii candidaţii trebuie prezinte, fizic sau electronic, dovada: 

− vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare; 

− a unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore; 

− a unui rezultat negativ certificate al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; 

− că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2. 

În contextul epidemiologic actual, pe parcursul desfăşurării concursului, 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; 

− purtarea măştii este obligatorie pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta 

unităţii; 

− nu se permite accesul în incinta unităţii cu măşti din bumbac sau alte material textile; viziera 

nu dispensează de purtarea măştii. 


