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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

- COMISIA DE CONCURSAfişat astăzi 15.11.2021 orele 15.45

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Colonel
MĂRINCUȚA PAUL

AVIZAT
MEMBRU COMISIA DE CONCURS
Locotenent-colonel

AVIZAT
MEMBRU COMISIA DE CONCURS
Căpitan

DĂSCĂLESCU ADRIAN

APOSTOL CONSTANTIN

ERATĂ LA
ANUNȚUL nr. 4048982 din 15.11.2021, publicat în data de 15.11.2021
Privind organizarea concursului de ocupare a postului de
SUBOFIȚER ADMINISTRATIV PRINCIPAL
prevăzut statul de organizare al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș”
Fălticeni, în cadrul Compartimentul Popota de unitate, prin rechemare în activitate și
încadrare directă.
Se completează Tematica și Bibliografia din Anunțul nr. 4048982 din 15.11.2021, publicat
în data de 15.11.2021, cu următoarele:
Nr.
crt.

9.

TEMATICA

Scoaterea din funcţiune,
valorificarea şi casarea
bunurilor în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne

BIBLIOGRAFIA

Instrucţiunile M.A.I. nr. 167 din 30 iulie
2009 privind scoaterea din funcţiune,
valorificarea şi casarea bunurilor în
unităţile M.A.I.
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Cap. I – Dispoziții generale
Cap. II – Dsiponibilizarea
bunurilor
Cap. III – Scoaterea din
funcțiune a mijloacelor fixe
Cap. IV – Valorificarea
bunurilor, altele decât clădiri și
terenuri
Cap. V – Casarea mijloacelor
fixe

10.

Protecţia informaţiilor
clasificate în instituţiile M.A.I.

Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002
pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în
România

11.

Uniforma personalului militar
din Jandarmeria Română,
însemnele distinctive, forma și
conținutul insignei și a
documentelor de legitimare a
acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 1850 din
22.12.2005 privind stabilirea uniformei
personalului militar din Jandarmeria
Română, a însemnelor distinctive, a formei
şi conţinutului insignei şi ale documentelor
de legitimare a acestuia, precum şi a siglei
Jandarmeriei Române

12.

Portul uniformelor militare

Ordinul M.A.I. nr. 262 din 06.08.2007
privind aprobarea Regulamentului pentru
compunerea şi portul uniformei militare,
precum şi a Regulilor pentru aplicarea
normelor privind echiparea militarilor

Cap. VI – Declasarea și casarea
unor bunuri materiale, altele
decât mijloacele fixe
Cap. 2 – Clasificarea și
declasificarea informațiilor.
Măsuri minime de protecție
specifice claselor și nivelurilor
de secretizare
Cap. 3 – Reguli generale
privind evidența, întocmirea,
păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea și
distrugerea informațiilor
clasificate.
Anexa nr. 1, Cap. I – Aplicarea
însemnelor de grad și a
semnelor de armă
Anexa nr. 1, Cap. II – Embleme
pentru coifură
Anexa 1 – Regulament pentru
compunerea și portul
uniformelor militare, Partea I –
Portul uniformelor militare
Cap. I – Uniformele militare
Anexa 1 – Regulament pentru
compunerea și portul
uniformelor militare, Partea I –
Portul uniformelor militare
Cap. II – Reguli referitoare la
portul articolelor de echipament

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute
publice prin afişarea la sediul unităţii şi publicarea în pagina de internet a Şcolii Militare de Subofiţeri
de Jandarmi Fălticeni, www.jandarmeriafalticeni.ro sau pot fi obţinute de la Biroul Resurse Umane
şi Organizare, în zilele lucrătoare, între orele 10,00 – 14,00, la telefonul 0230541660, interior 23507.
Erata la Anunţul cu nr. 4048982 din 15.11.2021 (publicat în data de 15.11.2021) este
publicată pe site-ul unității www.jandarmeriafalticeni.ro și la avizier începând cu data de 15.11.2021.

Întocmit
Secretarul comisiei de concurs
Sergent major
DRĂGOI CLAUDIA-ELENA
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