Ghid de desfășurare a interviului în contextul pandemiei de
coronavirus Covid 19

În contextul pandemiei de coronavirus Covid 19 vor fi respectate urmatoarele reguli
privind desfășurarea interviului.

1. Candidaților le este permis accesul în clădire cu maxim 10 minute înainte de susținerea
interviului;
2. La intrarea în sediu, fiecare candidat are obligația sa completeze chestionarul referitor la
Coronavirus SARS-CoV-2. Chestionarul poate fi adus si completat anterior de catre
candidat;
3. Fiecărui candidat i se va măsura temperatura;
4. De la intrarea în clădire și până la finalizarea interviului este obligatorie:
purtarea măștii de protecție în mod corect, astfel încât să acopere nasul și gura;
dezinfectarea mainilor.
5. La intrarea în sediu există recipiente cu dezinfectant puse la dispoziție de către
organizatori;
6. În sala de desfășurare a interviului se va intra doar după ce candidatul a folosit
dezinfectantul și doar cu mască purtată corespunzător, astfel încât să acopere nasul și
gura;
7. Candidații au la dispoziție 30 minute pentru susținerea interviului de la momentul intrării
în sala de desfășurare a interviului;
8. Sala de desfășurare a interviului va fi dotată cu sistem de înregistrare audio. Înainte de
începerea interviului, fiecare candidat va da o declarație privind acceptul/refuzul
înregistrării audio a interviului. În situația în care un candidat nu este de acord cu
înregistrarea, secretarul comisiei de concurs va transcrie întrebările și răspunsurile din
cadrul interviului;
9. La susținerea interviului, candidaților le este interzis să aibă în sală: manuale, cărți, notițe,
însemnări, rezumate, ciorne, telefoane mobile, căști audio precum și orice mijloc electronic
de calcul sau de comunicare care permit conectarea la internet/rețele de socializare, etc.
și care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor;
10. Candidații care încalcă regulile menționate la punctul 9 sunt eliminați automat din
examen.
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