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BAZA DE REPARAŢII A TEHNICII DE ORDINUL
INTERVENŢIE
DRAGALINA

DRAGALINA COMPLETARE

la anunțul de concurs nr. 4.951.303 din 01.10.2021
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofițer
tehnic principal prevăzut la poziția 4 din statul de organizare la compartimentul Planificare, lansare,
normare, proiectare, C.T.C – Tehnic, prin incadrare directă/rechemare în activitate

În vederea susținerii probei „test scris”, comisia de concurs aduce la cunoștința candidaților care
îndeplinesc condițiile de participare la concursul menționat anterior, graficul de desfășurare a probei,
astfel:
- Loc de desfășurare: Baza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina cu sediul în
comuna Dragalina, str. Remizei, nr. 1, județul Călărași
- Data susținerii probei „test scris”: 03.11.2021;
- Ora prezentării candidaților: începând cu ora 11.00;
- Accesul candidaților în sala de examen, verificarea documentelor în vederea identificării
acestora și efectuarea instructajului de către comisia de concurs: 11.00 – 12.00;
- Ora începerii probei „test scris”: ora 12.45.
Reguli pentru buna desfășurare a probei – test scris:
- Candidații se vor prezenta, având asupra lor: documentele de identitate valabile, pix/stilou cu
pastă/cerneală de culoare albastră (nu se admit instrumente de scris care permit ștergerea și rescrierea),
mască facială de uz general, Declarația pe prorpia răspundere (Anexa nr. 9 din Anunț) şi dovada uneia
din cele patru situaţii prevăzute în anunţul nr. 4.951.455 din 25.10.2021 (dovada vaccinării, dovada
infectării cu virusul SARS-CoV-2, prezentarea unui rezultat negativ al unui test RT-PCR sau a unui
rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2). În cazul
în care candidații nu se vor prezenta cu documente doveditoare în acest sens, aceștia nu vor participa la
proba „test scris”.
- Este admisă prezenţa cu recipiente cu apă sau băuturi nealcoolice (fără etichete), cu şerveţele de
hârtie sau batiste nemarcate;
- Nu vor fi admise la concurs persoanele aflate sub influenţa substanţelor narcotice ori a băuturilor
alcoolice sau într-o vădită stare de oboseală fizică, precum şi cele cu intenţia manifestată de a provoca
turbulenţe pe timpul desfăşurării probei;
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- Candidaților le este interzis accesul în sala de concurs cu telefoane mobile sau alte dispozitive
electronice de comunicare şi stocare a datelor, pecum și cu materiale documentare, dicționare, notițe,
însemnări, ciorne, coli de hârtie sau orice alte mijloace de calcul;
- Proba „test scris” va fi înregistrată audio-video.
Atenție: Orice candidat care se va prezenta după ora 11.30, nu va fi acceptat pentru susținerea
probei.
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