
 

 

 

PRECIZĂRI, REGULI, DOCUMENTE ȘI MATERIALE PENTRU 

PARTICIPAREA LA PROBELE DE SELECȚIE APTITUDINALA  

LA CENTRELE  ZONALE DE SELECȚIE ȘI ORIENTARE 
 

 

 

 

 

Pentru executarea unei evaluări eficiente în cadrul Centrelor  Zonal de Selecție și Orientare, candidații vor 

trebui să  respecte, următoarele precizări: 

1. Candidații se vor prezenta în prima zi de selecție, la sediul Centrelor  Zonal de Selecție și Orientare 

conform ” c_zonale_de_selectie_si_orientare.pdf” la ora 07.00, echipați în ținută sportivă și având 

asupra lor haine civile de schimb. 

2. accesul candidaților se face pe la punctul de control al C.Z.S.O. la adresele precizate în documentul       

” c_zonale_de_selectie_si_orientare.pdf”; 

3. la prezentarea în unitate, candidații vor prezenta: 

a. Chestionarul de evaluare, ”Chestionar_de_evaluare_COVID_czso”, completat 

b. Adeverință eliberată de la medicul de familie, unde trebuie să se specifice: „clinic sănătos și nu 

se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau 

infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susţinerea probelor 

sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”. În cazul 

în care candidatul nu prezinta adeverința conform precizărilor, nu i se va permite accesul 

la selecție. 

4. În prima zi de selecție se desfășoară evaluarea capacității motrice, motiv pentru care, candidații vor 

avea asupra lor, obligatoriu, ținută sportivă, acesta incluzând costum sport și încălțări sport adecvate; 

5. În vederea desfășurării în condiții bune a probelor de selecție concomitent cu prevenirea şi combaterea 

infectării personalului și/sau candidaților cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul Centrelor zonale de 

selecție şi orientare au intrat în vigoare, Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării 

cu SARS-CoV-2 la Centrului zonal de selecție şi orientare pe timpul desfășurării activităților de 

selecție. În acord cu prevederile acestuia, candidaților planificați la selecție trebuie să respecte 

următoarele reguli: 

a. la intrarea în centrul zonal de selecție și orientare se va efectua  triajul iar în situația în care un 

candidat prezintă simptome (inclusive temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius și/sau 

simptome de infecție respiratorie) sau există suspiciunea că starea de sănătate e precară, nu i se 

va permite accesul în unitate, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru 

stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament; 

b. candidații care vor purta măști de protecție în incinta Centrului Zonal de Selecție și Orientare, 

cu excepţia cand susţin evaluarea capacităţii motrice; 

c. grupurile sanitare și vestiarele vor fi folosite numai de câte un candidat, pe rând; 

d. se vor respecta măsurile de distanțare între candidați pe timpul selecției, iar pe timpul pauzelor 

candidații nu vor forma grupuri mai mari de 3 persoane cu condiția autoimpunerii păstrarii 

distanței de 1,5-2 m între aceștia; 

6. candidații se vor prezenta la selecție fără a avea asupra lor bagaje voluminoase. Bagajul candidaților se 

va depozita într-un rucsac de dimensiuni mici și se va rezuma la minimul necesar, astfel:  

a. 1-2 prosoape curate, de mici dimensiuni, pe care le vor folosi la ștergerea mâinilor, după 

spălarea cu apă caldă și săpun;  



b. cel puțin 5 măşti de protecţie; 

c. 5 perechi de mănuși de unică folosință; 

d. dezinfectant biocid pentru mâini, într-o cantitate suficientă; 

e. hrană rece, neperisabilă. 

7. La sosirea în unitate, candidații vor fi verificați la bagaje, accesul cu alimentele perisabile nefiind 

permis sub nicio formă; apă potabilă îmbuteliată, în cantitate suficientă;  

8. documente: 
a. actul de identitate în original al candidatului 

b. adeverința de la medicul de familie, conform precizărilor anterioare și valabilă 90 de zile de la 

data eliberării 
c. chestionarul de evaluare 

d. ustensile de scris culoare albastru. Ustensilele de scris sunt personale, fără a fi permise 

schimburi între persoane; 

9. Centrele Zonale de Selecție și Orientare nu admit replanificări pe timpul procesului de selecție decât în 

baza unor motive temeinice (justificate prin acte doveditoare); 

10. în această perioadă, din motive care țin strict de protecția personalului și candidaților și de necesitatea 

aplicării măsurilor menite a preveni infectarea/răspândirea infectării cu SARS-CoV-2, Centrul zonal 

de selecție şi orientare nu asigură cazarea candidaţilor și nici înscrierea candidaților la popota unității; 

 

11.  Este  STRICT INTERZIS accesul candidaților în unitate având asupra lor telefoane mobile! 
 

 


