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În atenția candidaților care vor susține proba de evaluare a performanțelor fizice  

la Centrul Zonal de Selecție Drăgășani 

Pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice, candidații se vor 

prezenta în locațiile stabilite (sălile de sport) și comunicate conform planificării, având 

asupra lor  documentul de identitate (cartea de identitate sau pașaport), deja echipați cu 

echipamentul sportiv necesar (echiparea cu încălţămintea adecvată susținerii probei se va 

face în incita sălii de sport), cu cel puțin o oră înainte de susținerea probei și trebuie să fie în 

măsură să comunice personalului de acces codul unic de identificare propriu atribuit de 

unitatea de recrutare/selecție. Proba se execută în ținută sportivă decentă, adecvată 

condițiilor specifice oferite de o sală de sport (pantofi sport, tricou, pantaloni scurți sau 

trening). 

  Centrul Zonal de Selecție Drăgășani nu asigură deplasarea candidaţilor la/de la sala 

de sport. 

Nu se asigură candidaților spații speciale în vederea păstrării obiectelor personale.  

Candidații au obligația să respecte toate precizările făcute de personalul implicat în 

organizarea și desfășurarea probei. 

Indiferent de cauze/motive pe timpul și după susținerea probei nu se admit 

reexaminări sau repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din 

compunerea acestuia, contestații sau vizionări ale înregistrărilor audio-video ale probei. 

Candidaților le este interzis: 

- folosirea telefoanelor mobile în incinta locației, filmarea sau fotografierea probei; 

- portul obiectelor de orice natură (bijuterii mari purtate la gât/mâini/urechi, 

ceasuri, telefoane mobile, etc.) care pot constitui surse de accidentare 

- consumul alimentelor; 

- continuarea executării exercițiilor după încheierea probei; 
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- consumul de medicamente și substanțe dopante care pot modifica performanțele 

motrice și pot determina alterarea stării de sănătate fizică și psihică, precum și creșterea 

riscului producerii de accidente 

Candidații vor purta măști de protecție facială de unică folosință, își vor dezinfecta 

mâinile în punctele special marcate în acest sens, vor respecta o distanță de minim 2 metri 

față de persoanele din jur și vor fi supuși triajului epidemiologic care va cuprinde 

termometrizarea și chestionarea privind antecedentele personale pe patologie respiratorie. 

Triajul epidemiologic va fi realizat de personal medical din cadrul Direcției Medicale a 

MAI. 

        Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în : 

- măsurarea temperaturii corporale prin termometru noncontact; 

- prezentarea și depunerea Chestionarului pentru evaluarea riscului de 

îmbolnăvire cu COVID -19 (chestionarul se descarcă de pe site-ul scolii, se completează 

anterior accesului în incinta locației, cu excepția temperaturii corporale care se notează după 

măsurarea acesteia de către personalul specializat); 

- observarea semnelor și simptomelor respiratorii, de tipul: tuse frecventă, strănut 

frecvent, stare generală modificată; 

- în cazul în care temperatura corporală înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă 

repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 3-5 minute de repaus. 

Dacă se constată menținerea unei temperaturi de peste 37,3°C sau/și prezența altor 

simptome respiratorii, candidatului nu i se permite accesul în incinta locației. 

Candidații au obligația de a participa și de a lua la cunoștință pe bază de semnătura a 

instructajelor specifice desfășurării probei, astfel: Instructajul privind securitatea şi sănătatea 

în muncă, de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2  și Instructajul cu 

candidaţii privind modul de desfășurare și evaluare a probei de evaluare a performanței 

fizice (circuit practic-aplicativ).  
 

http://www.scoaladragasani.ro/images/documente/Admitere_martie_aprilie_2021/chestionar_covid_19.pdf
http://www.scoaladragasani.ro/images/documente/Admitere_martie_aprilie_2021/chestionar_covid_19.pdf

