MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „PETRU RAREŞ” FĂLTICENI

ANUNŢ IMPORTANT
CANDIDAŢII DECLARAŢI ,,ADMIS”
SE VOR PREZENTA LA SEDIUL ŞCOLII ÎN DATA
DE 20.11.2021, ÎNCEPÂND CU ORA 08.00 PÂNĂ LA
ORELE 16.00 AVÂND ASUPRA LOR:
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original (neprezentarea acestor
documente conduce la neînmatriculare!);
- echipament sportiv (trening, șort, pantofi sport, tricou);
- rechizite şcolare (7 caiete studențești cu coperte cartonate a cel puțin 100 file,
instrumente de scris, un caiet A5, trusă geometrie);
- ustensile de igienă personală și de întreținere a hainelor;
- ustensile pentru întreţinerea încălţămintei;
- lenjerie de corp conform anotimpului;
- papuci de casă, pijamale;
- mapă pentru transportul caietelor personale;
- umerașe pentru haine;
- fișa medicală sau copia acesteia (de la medicul de familie de care
aparțineți), precum şi cererea de transfer de la medicul de familie.
- pentru candidații declarat „admis” care s-au vaccinat: documentele din
care rezultă vaccinarea.
Este interzisă introducerea și utilizarea în instituție a mediilor de stocare
și/sau a echipamentelor IT&C (laptop, stick, tabletă) proprietate privată.
*La prezentarea în școală bărbații vor avea frizura decentă, cu părul tăiat
scurt în regiunea cefei și a tâmplelor.
Conform precizărilor Direcției Medicale a MAI, în vederea
prevenției transmiterii infecției cu Covid-19, candidații care la data de
20.11.2021 se află în una din următoarele situații:
- confirmați cu infecția Covid-19, aflați în perioada de izolare la
domiciliu;

- declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu Covid-19 și se
află în carantină la domiciliu;
- care au fost testați pentru Covid-19 și așteaptă rezultatele sau
locuiesc cu o persoană care a fost testată pentru Covid-19 și care
așteaptă rezultatele
vor informa până cel târziu la data de 19.11.2021, ora 20.00 sau
deîndată la numărul de telefon 0230541660 situația respectivă, iar ulterior
vor
transmite
prin
email
pe
adresa
relații_publice@jandarmeriafalticeni.ro documentele justificative (decizie
carantinare, etc) în vederea dispunerii măsurilor ce se impun, inclusiv
amânarea prezentării la unitate.
Candidații declarați „Admis” la prezentarea în școală vor purta
măști de unică folosință și vor fi suspuși triajului epidemiologic
(termometrizare, antecendente personale pe simptomatolgie respiratorie,
testare rapidă tip antigen Covid-19).
Candidații vor avea asupra lor, completat, „CHESTIONARUL
PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID19”, descărcat de pe site-ul școlii, cu excepția secțiunilor Temperatură și
Data/Semnătură. Acesta se va preda lucrătorului desemnat SSM, în ziua
prezentării la sediul școlii, cu ocazia efectuării triajului epidemiologic.
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor personale și constă
în:
- măsurarea temperaturii prin termometru non-contact;
- observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul tuse
frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).
În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3º C se
recomandă măsurarea acesteia după o perioadă de 2 – 5 minute de
repaus.
Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3º C sau/și
prezența altor simptome respiratorii, candidatul se prezintă personalului
medical de specialitate.
Pentru evitarea aglomerației, prezentarea la sediul școlii se va face după
următorul program:
- ora 10.00 – candidații declarați „admis” din județele Suceava și Bacău
- ora 11.30 - candidații declarați „admis” din județele Botoșani și Neamț
- ora 13.00 – candidații declarați „admis” din județele Iași, BistrițaNăsăud, Buzău și Mureș

- ora 14.00 – candidații declarați „admis” din județele Harghita, Vaslui,
Vrancea și Maramureș și Brașov;
- ora 15.00 - candidații declarați „admis” din județele Sălaj, Brăila,
Galați, Tulcea, Ilfov, Prahova, Covasna și mun. București;
- ora 16.00 - candidații declarați „admis” din județele Alba, Arad, Argeș,
Bihor, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Hunedoara,
Satu Mare, Timișoara, Mehedinți.
Având în vedere dificultățile ce pot apărea pe timpul călătoriei de la
domiciliu spre școală, vă recomandăm să vă asigurați și să luați măsurile
care se impun pentru a vă prezenta la data și ora stabilite, pentru
efectuarea activităților de prevenție epidemiologică și echipare.

Ținând cont de faptul că în perioada 19.11.2021, ora 16.00 –
26.11.2021, ora 16.00, site-ul școlii va intra în mentenanță,
eventualele date de interes vor fi postate pe pagina oficială de
Facebook a școlii – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi
„Petru Rareș” Fălticeni.

