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PROGRAMARE 

Probe de concurs 

 

   

  

Probele de concurs se vor desfășura la sediul R.A. Aeroportul Satu Mare, Șoseaua Satu 

Mare – Zalău, km 9,5, astfel: 

 

 

1. proba de operare PC, proba sportivă și proba practică eliminatorie, se va desfășura în data 

de 13.12.2021 începând cu orele 1000; 

2. proba scrisă de verificare a cunostințelor teoretice și proba scrisă de verificare a 

cunoștințelor de limba engleză, se va desfășura în data de 15.12.2021 începând cu orele 1000; 

3. interviul, se va desfășura în data de 17.12.2021 începând cu orele 1000. 

 

 

 Precizări: 

 

În contextul epidemiologic actual, în vederea luării măsurilor necesare prevenirii răspândirii 

noului tip de coronavirus – SARS-COV2, candidații vor respecta pe parcursul derularii întregului 

proces de recrutare, următoarele: 

1. Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.  

2. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție de tip medical, care să acopere nasul și gura, pe 

toată durata în care candidatul se află în incinta clădirii în care se desfășoara concursul. Candidatul se 

va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de tip medical de rezervă, precum și recipient cu 

substanța dezinfectantă de maxim 50 de ml și mănuși. 

3. În eventualitatea în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat de către asistenul medical 

al unității la intrarea candidaților în locul de desfasurare a oricăreia dintre probele de concurs, 

candidatul prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (tuse, temperatură mai 

mare de 37,30C, care se menține după 2 măsurări succesive, la interval de 15 minute, dificultăți în 

respirație, disfagie, tulburări de gust și miros, tulburări digestive), nu îi va fi permis accesul în vederea 

susținerii probei în unitate. 

De asemenea, în situația în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-COV2, ori este 

contact direct al unei persoane confirmate pozitiv, acestuia îi revine obligația de a informa de îndată 

Aeroportul Satu Mare telefonic și prin e-mail. Acestuia nu îi va fi permis accesul în vederea susținerii 

probei planificate conform calendarului de concurs. 

Concursul/probele de concurs nu se amână/nu se reprogramează în astfel de cazuri. 

 

 Pentru realizarea triajului epidemiologic, vă rugăm sa vă prezentați cu 30 de minute înainte 

de începerea fiecarei probe de concurs.  

 

 


