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- COMISIA DE CONCURS -

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor (DB-GTR-95548 și DB-GTR-95712) care îndeplinesc cumulativ
condițiile de participare, au depus dosarul de recrutare în volum complet și corect întocmit, în
vederea ocupării, prin încadrare directă 1 și / sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor
care au calitatea de cadre militare în rezervă, posturile de execuție vacante de conducător auto
(autospeciale) la Serviciul Logistic - Compartimentul Tehnic – Grupa transport, poziţiile 76,77 și 78
din statul de organizare al unităţii.
Nr.
crt.
1.
2.

Graficul de principiu al probei de concurs din data de 22.07.2022:
Denumirea activității
Prezentarea candidaților la sediul I.S.U. Dâmbovița, adresa:
mun. Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9, jud. Dâmbovița
Verificarea documentelor în vederea identificării candidaților
care s-au prezentat pentru susținerea probei de concurs și
realizarea instructajului acestora de către comisia de concurs

3.

Desfășurare probă interviu departajare

4.

Afișare rezultate probă interviu departajare

Data și intervalul orar al
desfășurării activității
Data: 22.07.2022
Intervalul orar: 10.00 – 10.15
Data: 22.07.2022
Intervalul orar: 10.15– 10.45
Data: 22.07.2022
Intervalul orar: 11.00 – 13.00
Data: 22.07.2022
După finalizarea probei

Notă: Candidații vor avea asupra lor documente de legitimare (C.I.), stilou/pix cu cerneală/pastă de culoarea albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu telefoane mobile, cu alte mijloace de stocare a informaţiilor sau a
altor surse de informaţii pe timpul desfăşurării probei de concurs şi pe timpul corectării testului scris.

COMISIA DE CONCURS

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi
cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.
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