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ANUNȚ 

 

 Școala Națională de Grefieri îi invită pe viitorii cursanți la deschiderea 

anului de formare iniţială, promoţia 2021, care va avea loc la data de 22 iunie 

2021, în Aula de la Etajul 1 a sediului Școlii, din Bd. Regina Elisabeta. Nr. 53, 

sector 5, București, astfel:   

- candidații din tabelul de clasificare a candidaților după soluționarea 

contestațiilor la punctaj, publicat pe site-ul Școlii la data de 15.06.2021, de la 

pozițiile 1 la 60 inclusiv, în intervalul orar 10.00-12.00; 

- candidații din tabelul de clasificare a candidaților după soluționarea 

contestațiilor la punctaj, publicat pe site-ul Școlii la data de 15.06.2021, de la 

pozițiile 61 la 121 inclusiv(cu excepția candidatului de la poziția 99, care 

figurează în tabel ca ,,retras”), în intervalul orar 13.00-15.00. 

Accesul în clădire se va face pe intrarea secundară, destinată cursanților, 

utilizându-se partea din dreapta a curții interioare și partea din dreapta a 

scărilor de acces (pe sensul de urcare - de lângă balustradă). 

I. Pentru prima serie de candidați, pentru care deschiderea anului 

școlar se va desfășura în intervalul orar 10.00-12.00, accesul în clădire se va face 

după cum urmează: 

- candidații de pe pozițiile 1-30 inclusiv, în intervalul orar 09.30-09.40; 

- candidații de pe pozițiile 31-60 inclusiv, în intervalul orar 09.45-

09.55. 

 

II. Pentru a doua serie de candidați pentru care deschiderea anului 

școlar se va desfășura în intervalul orar 13.00-15.00, accesul în clădire se va face 

după cum urmează: 

- candidații de pe pozițiile 61- 90 inclusiv, în intervalul orar 12.30-

12.40; 

http://www.grefieri.ro/
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- candidații de pe pozițiile 91-121 inclusiv (cu excepția candidatului de 

la poziția 99, care figurează în tabel ca ,,retras”), în intervalul orar 12.45-12.55. 

 

Se vor prezenta la deschiderea anului școlar candidații care nu prezintă 

simptome specifice infecției cu virusul SARS-COV 2 (precum temperatură 

corporală ridicată, tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a 

mirosului). Candidații care prezintă astfel de simptome vor anunța, prin orice 

mijloc, conducerea Școlii și se vor prezenta deîndată la medic, fără a se deplasa 

la sediul Școlii. 

Intrarea în sediul Școlii se va realiza cu respectarea distanțării fizice, 

candidații urmând a se supune triajului observațional și citirii temperaturii 

corporale prin termoscanare, celor depistați cu simptome specifice ori cu 

temperatura corporală mai mare de 37,3 C nefiindu-le permis accesul în clădire. 

Candidații se vor prezenta cu mască individuală de protecție, a cărei 

purtare este obligatorie pe toată durata desfășurării activităților la sediul Școlii. 

 

Important!!!  

Activitățile de formare inițială pentru anul școlar 2021 sunt prevăzute a se 

desfășura în format tradițional, face to face, fiind luate toate măsurile 

organizatorice de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV 2, măsuri care 

vor fi prezentate și prelucrate cu ocazia deschiderii anului școlar. 

Toți participanții vor avea asupra lor un act de identitate și fotocopia cărții 

de identitate, precum și un pix cu mină de culoare albastră. 

De asemenea, candidații declarați admiși care au fost vaccinați împotriva 

infectării cu virusul SARS-COV2/care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi 

şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 vor avea 

asupra lor copia certificatului de vaccinare/înscrisuri doveditoare în acest sens.   

Candidații care doresc să se vaccineze vor comunica acest aspect prin 

email, înainte de a se prezenta la sediul Școlii, pe adresa de email 

irina.taranu@grefieri.ro, în vederea programării de către Școală pentru 

vaccinare. Programarea se va realiza pentru vaccinarea cu PfizerBioNtech, la 

Spitalul Universitar București. Sunt necesare următoarele informații: nume și 

prenume, CNP, nr. tel mobil, email. Informațiile furnizate vor fi folosite numai în 

scopul pentru care au fost solicitate, iar transmiterea lor reprezintă acordul 

pentru prelucrarea acestora. 

http://www.grefieri.ro/
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Este necesară prezența tuturor viitorilor cursanți, cu excepțiile anterior 

menționate (candidații care prezintă simptome specifice infecției cu virusul 

SARS-COV 2), în intervalele orare mai sus specificate. 

Viitori cursanți se vor prezenta singuri, fără a fi însoțiți de vreo altă 

persoană.  

De asemenea, este important ca viitorii cursanți să dețină un dispozitiv 

electronic tip laptop/calculator în situația în care, în funcție de evoluția 

epidemiologică, derularea cursurilor de formare inițială s-ar face în varianta 

hibrid sau online total.   
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