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ANUNŢ
privind susţinerea testului scris al concursului pentru ocuparea postului de
subofiţer tehnic principal poz. 4, din data de 11.11. 2021
•

LOCUL - Sediul Depozitului 230 Rezerve Proprii din TECUCI, str. Fundătura Militari

DATA ŞI ORA - subofiţer tehnic principal, poz. 4, în data de 11.11. 2021, ORA
12.00. Ora prezentării candidaţilor este 11.30
-

ATENŢIE !! NU SE ADMIT ÎNTÎRZIERI SUB NICI UN MOTIV
PREZENTAREA LA LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Se vor prezenta doar candidaţii ale căror dosare de recrutare au fost acceptate ca fiind
complete, corect întocmite şi depuse în termen.
Candidaţii vor avea obligatoriu asupra lor:
-

Un document de identitate valabil ( C.I/B.I);
Ustensile de scris, pix/stilou cu pastă /cerneală albastră, NU SE ADMIT ustensile
de scris care permit ştergerea şi rescrierea;

-

Cel puţin doua măşti de protecţie de tip medical ( una care se poartă permanent şi
una de rezervă);
Dovada vaccinării anti COVID-19, test valabil şi în termen sau dovada trecerii
prin boală în termen.
ACCESUL ÎN UNITATE

Se face pe baza documentului de identitate prezentat cu înscrierea in registrul de vizitatori şi
semnătura în TABELUL CU PREZENŢA ŞI ÎNSUŞIREA INSTRUCTAJELOR ( se va înscrie ora
intrării în unitate);
Candidaţii vor urma triajul epidemiologie efectuat la intrarea în unitate, respectiv,
VERIFICAREA TEMPERATURII CORPORALE, DEZINFECTAREA MÂINILOR .
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Candidaţii vor prezenta CERTIFICAT VERDE, Dovada vaccinării anti COVID-19, pe
format hîrtie.
DEPUNEREA ŞI RIDICAREA MATERIALELOR PERSONALE
NU SE ADMITE INTRARE ÎN SALA DE CONCURS cu materiale de
informare/documentare nici cu mijloace tehnice de înregistrare/redare audio sau video, comunicare,
căşti sau orice fel de gadgeturi, telefoanele mobile vor fi închise.
Materialele de resortul celor prezentate mai sus se introduc personal da către candidat întrun plic, format A4 cu burduf, plicul se inchide/lipeşte personal de candidat, care va înscrie citeţ şi
cu majscule pe plic NUMELE ŞI PRENUMELE propriu.
Plicurile cu materiale se vor păstra într-un loc special amenajat, ferit de intemperii, şocuri
mecanice, substanţe, lichide.
Plicurile cu materiale vor fi ridicate numai dupa corectarea tuturor lucrărilor/ susţinerea
interviului, dupa caz, şi afişarea grilei de corectare înaintea părăsirii unităţii.
Candidaţii vor verifica materialele imediat dupa deschiderea plicului.
PERSOANELE CARE VOR FI SURPRINSE ÎN SALA DE CONCURS CU ASTFEL DE
MATERIALE VOR FI ELIMINATE DIN CONCURS CHIAR DACA NU LE-AU FOLOSIT
Cei suspectaţi că deţin asupra lor astfel de materiale vor fi supuşi la măsura legala a
CONTROLULUI CORPORAL ŞI AL ÎMBRĂCĂMINTEI în prezenţa a doi martori, iar celor
identificaţi ca posesori ai materialelor interzise li se vor aplica măsurile legale.
DEPLASAREA PRIN INCINTA UNITĂŢII
Se va face numai sub îndrumarea secretarului comisiei sau a unei persoane desemnate între
PUNCTUL DE CONTROL ACCES - LOCUL DE DEPUNERE A MATERIALELOR - SALA
DE CONCURS - GRUPUL SANITAR - SPAŢIUL DESTINAT AŞTEPTĂRII FINALIZĂRII
TESTULUI ŞI A CORECTĂRII LUCRĂRII / SUSŢINERII INTERVIULUI, dupa caz.
ÎN INCINTA UNITĂŢII NU SE FUMEAZĂ!!!
ATITUDINE, COMPORTAMENT
Candidaţii vor urma STRICT indicaţiile comisiei, ale secretarului acesteia sau ale
persoanelor desemnate pentru desfăşurarea anumitor activităţi, dupa caz.
REFUZUL de a urma aceste indicaţii, fără un motiv plauzibil, atrage dupa sine
ELIMINAREA DIN CONCURS.
Eventualele nelămuriri sau neînţelegeri a anumitor activităţi sau procedee, în urma
intrebărilor PERTINENTE, se vor soluţiona pe loc.
Adresarea întrebărilor se va face cu voce normală, vor fi formulate clar şi strict la subiectul
activităţii care se desfăşoară în acel moment.

SUNT STRICT INTERZISE aprecieri, caracterizări sau indicaţii de orice fel la adresa
altor candidaţi, a personalului unităţii, precum şi emiterea de păreri personale asupra modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor, al aspectului fizic al vreunei persoane, ţinutei vestimentare,
apartenenţei etniei, rasei, religiei, sexului sau a orientării sexuale.
ESTE STRICT INTERZIS SUB SANCŢIUNEA ELIMINĂRII DIN CONCURS
PREZENTAREA ÎN STARE DE EBRIETATE, SUB INFLUENŢA BĂUTURILOR
ALCOOLICE, DROGURILOR SAU A SUBSTANŢELOR INTERZISE
FINALIZAREA ACTIVITĂŢILOR, PĂRĂSIREA UNITĂŢII
Dupa finalizarea testării propriu-zise în sala de concurs, activitate care face obiectul unui
instructaj specific detaliat , în vederea părăsirii unităţii, candidaţii, îndrumaţi, vor urma acelaşi
traseu în sens invers pentru:
Ridicarea şi verificarea materialelor personale din plicuri, (eventualele probleme
CONSTATATE PE LOC NU ULTERIOR vor fi aduse la cunoştinţă persoanei
care îndrumă activitatea PENTRU ADOPTAREA ÎN TIMP OPTIM A
MĂSURILOR LEGALE); plicurile nu se distrug.
Deplasarea spre punctul de control acces cu inscrierea în tabel a orei părăsirii
unităţii.
ESTE LA PROPRIA ALEGERE A FIECĂRUI CANDIDAT DACA VA AŞTEPTA, ÎN
AFARA UNITĂŢII, AFIŞAREA LA AVIZIER A TABELULUI CU REZULTATELE LA
TESTUL SCRIS
Candidaţii care vor alege să aştepte afişarea la avizier vor respecta întocmai indicaţiile de
ATITUDINE ŞI COMPORTAMENT prezentate anterior , atât timp cât se afla în proximitatea
unităţii.
RECOMANDĂRI
Este de reţinut că în seara dinaintea susţinerii testului scris precum şi în dimineaţa zilei
testului să nu consumaţi hrană care poate provoca disfuncţii ale aparatului digestiv, să nu consumaţi
băuturi în exces.
Ţinuta vestimentară şi încălţămintea să fie decentă, comodă, adaptată la anotimp,
încât să nu provoace disconfort la deplasare sau la poziţia aşezat în banca.

astfel

Având în vedere că activităţile se desfăşoară în incinta unei unităţi militare, unde factorii de
baza ai îndeplinirii atribuţiilor sînt ORDINEA şi DISCIPLINA, vă adresăm rugămintea să vă
însuşiţi TEMEINIC prevederile instructajelor şi să le respectaţi întocmai.

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!
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