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

 
 

 
          - COMISIA DE CONCURS- 

Afişat astăzi  20.08.2021 orele _11.00___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANUNȚ 
 

                   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 177/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 
ulterioare și Adresei I.G.J.R. nr. 168.261 din 02.08.2021, Şcoala Militară de Subofiţeri de 
Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, cu sediul în mun. Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, jud. Suceava, 
organizează concurs în vederea încadrării, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor 
M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, a postului vacant de 
conducere de comandant batalion (instructor militar principal V) în cadrul Batalionului 1 
Jandarmi - elevi. 

 
La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa ofițerul care: 
a) este declarat "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este 

pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, 
cu modificările și completările ulterioare („Cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în 
judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură 
cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat”).  
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c) a obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de 
serviciu; 

d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii din anunț. 
 
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:: 

- Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer.  
- Gradul militar:  locotenent. 
- Pregătirea necesară ocupantului postului:  

Pregătirea de bază: 
a) absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională pentru formarea ofiţerilor; 

sau 
b) absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru 
formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari şi al unei instituţii de învăţământ superior cu 
diplomă de licenţă;  

Pregătire de specialitate: - 
Alte cunoştinţe: în termen de un an de la numire are obligaţia să urmeze cel puţin una dintre 

următoarele forme de pregătire psihopedagogică şi metodică: 
 a) program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia 
didactică; 
 b) curs de formare formatori, organizat de furnizori de formare profesională 
autorizaţi/acreditaţi A.N.C. sau organizat de structura de specialitate din cadrul MAI; 
 c) curs de evaluator de competenţe organizat de furnizori de formare profesională 
autorizaţi/acreditaţi A.N.C.; 
 d) master didactic.  
- Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de acces la informaţii clasificate 
„STRICT SECRET” (obţinută după numirea în funcţie). 
- Limbi străine: nivel de cunoaştere pentru citit/scris/vorbit:  - 
- Experienţă: 

- Vechime în muncă/din care în  instituții din sistemul de apărare, ordine  publică şi 
securitate națională: 3 ani vechime în muncă, din care 3 ani în instituții din sistemul de apărare, 
ordine  publică şi securitate națională; 

- vechime în: 
- specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani; 
- arma: 2 ani; 
- specialitatea structurii:- 
- exercitarea profesiei sau ocupației: - 

- vechime în funcții de conducere: nu este necesară.  
- perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni. 

- Aptitudini şi abilităţi necesare: 
- abilităţi organizatorice, decizionale, de control şi de coordonare – dezvoltare bună 
- capacitate de concepţie, analiză şi sinteză– dezvoltare bună 
- claritatea exprimării orale şi în scris– dezvoltare bună 
- capacitate de comunicare şi relaţionare– dezvoltare bună 
- operativitate în luarea deciziilor– dezvoltare bună 
- capacitatea de abordare şi gestionare pozitivă a conflictelor – dezvoltare bună 
- abilităţi de motivare şi mobilizare a subordonaţilor – dezvoltare bună 

- Atitudini necesare/ comportament solicitat: 
- respectarea prevederilor legale, normelor de etică profesională – dezvoltare bună; 
- responsabilitate şi spirit de iniţiativă– dezvoltare bună 
- obiectivitate– dezvoltare bună 
- receptivitate şi flexibilitate – dezvoltare bună 
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- sociabilitate - dezvoltare bună 
- echilibru emoţional, rezistenţă la stres– dezvoltare bună 
- capacitate adaptativă– dezvoltare bună 

- Trăsături psihice de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere;  
 

Definirea sumară a atribuţiilor postului:  
- organizează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea instructiv-educativă a elevilor din 

subunitate, prin  asigurarea unui climat şi a unor condiţii adecvate; 
- este comandantul întregului personal din subordine fiind obligat să-l cunoască şi să ia toate 

măsurile ce se impun pentru menţinerea acestuia la un nivel de pregătire şi disciplină cât mai bun. 
 

Conform art. 22 alin. (1), lit. (d) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 / 2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, 
fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul unității, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 
orar 09.00-14.00 (nu se transmite prin e-mail). 

NOTĂ: Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și 
completările ulterioare, „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor 
avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar dacă acestea nu se obțin ulterior numirii 
în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția 
situațiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare, cu modificările și completările ulterioare”. 

 
Dosarul de recrutare va cuprinde documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) din Anexa 

nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în 
unităţile militare ale  M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 
Conținutul dosarului de recrutare: 

a) cererea de înscriere (Anexa nr. 1) şi Curriculum vitae (Anexa nr. 2); 
b) copii ale actului de identitate; 
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului (și ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru 
îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs, în integralitatea loc. Acestea vor avea 
atașate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate, după caz). 

d) adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul 
de unitate; 

e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3); 
f) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat candidatul, 

din care să rezulte următoarele: 
- vechimea în muncă; 
- vechimea în M.A.I./instituții din sistemul de apărare, ordine  publică şi securitate 

națională; 
- vechimea în armă; 
- vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs; 
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; 
- gradul militar deținut; 
- calificative obținute pe întreaga perioadă a carierei; 
- sancțiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei; 
- recompense acordate de-a lungul carierei; 
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- dacă este cercetat disciplinar, sau se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau este 
pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 
2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 

g) realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției. 
  

NOTĂ: Se vor acepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în 
termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al 
adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței 
de către instituția de învățământ. 
 

ATENŢIE! 

La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care 
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa 
postului, precum şi cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în 
termenul prevăzut în anunţul de concurs. În situaţia in care dosarul de recrutare este incomplet sau 
nu a fost transmis în termenul menţionat, candidatul nu mai poate participa la concurs/examen. 

 
 Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în  

prezentul anunţ. 
 

 
 Concursul pentru ocuparea postului de conducere va consta în parcurgerea probelor prevăzute 
la art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane 
în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, 
astfel: 

1. Evaluarea dosarelor de recrutare 
2. Interviul. 
 

1. Evaluarea dosarelor de recrutare: 
- are drept scop aprecierea, cuantificarea și valorificarea în procesul de selecție a experienței 

profesionale a candidaților, a conduitei și evoluției în carieră, precum și a cunoștințelor profesionale 
dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă, pentru îndeplinirea eficientă a 
atribuțiilor postului scos la concurs. 

- aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării depuse la 
dosarul de recrutare, prin verificarea îndeplinirii de către aceștia a condiţiilor de participare la 
concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3 din O.M.A.I. 
nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.  

- evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către 
comisia de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului.  

- candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi „promovat”.  
- pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3, candidaţilor declaraţi „promovat” li se acordă 

un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.  
- lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea 

acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se 
afişează de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe pagina de internet a unităţii.  

 

2. Interviul: 
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- are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de 
concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile 
specifice postului;  

 
- este structurat pe următoarele capitole:  

a) capitolul I – aprecierea cunoştinţelor profesionale;  
Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de 

concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea 
capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor 
noţiuni teoretice;  

 
b) capitolul II – Nu se evaluează la acest nivel;  

 
 c) capitolul III – evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, 
precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului;  

Evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a 
motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului se realizează pe baza 
următoarelor: 

a) viziunea strategică; 
b) capacitatea de gestionare a resurselor; 
c) atingerea unor standarde de performanţă. 

 
Aprecierea şi notarea interviului structurat pe subiecte profesionale 

 
  Aprecierea rezultatelor finale, pe fiecare capitol, se face cu note de la 1 la 10, cu acordarea 
unui punct din oficiu. 

Evaluarea candidaţilor se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte. 
Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a 

notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire. 
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între 

notele obţinute la fiecare dintre cele trei capitole: pentru funcţiile de nivel III - 80% nota la capitolul 
I şi 20% nota la capitolul III. 

În situaţiile în care se înregistrează diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de 
membrii comisiei de concurs, preşedintele comisiei identifică itemii apreciaţi diferit şi, după caz, 
stabileşte punctajul final în vederea încadrării în marja de diferenţă menţionată. 

Nota finală la proba interviului se consemnează într-un borderou centralizator care cuprinde 
şi motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura membrilor comisiei de concurs. 

Este declarat admis candidatul care a fost declarat «promovat» la fiecare probă şi a obţinut 
cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut potrivit art. 25^2 alin. (3) din 
Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale  

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul 
care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat  
„admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. 

În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, 
preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele 
obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”. 

Interviul se înregistrează audio și/sau video, se transcrie pe suport optic și, dacă este cazul, se 
clasifică secret de serviciu sau secret de stat, în funcție de datele și informațiile vehiculate pe parcursul 
acestuia. Decizia cu privire la clasa și nivelul de clasificare atribuite revine președintelui comisiei și 
se marchează pe înregistrare la finalul interviului. 
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Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea postului de 
conducere vacant poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de 
ore de la afişare. Cererea de contestare a probei/concursului se denumește în mod corespunzător și va 
avea atașat numele și prenumele complet al candidatului (ex.: Contestatie_POPESCU_ION.pdf). 

 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 
 

A. TEMATICA DE STUDIU 
 
1. Organizarea și conducerea Jandarmeriei Române; atribuțiile Jandarmeriei Române; 
drepturile și obligațiile personalului militar al Jandarmeriei Române. 
2. Relațiile dintre militari; comportarea militarilor în diferite situații; activitatea zilnică în 
unitate; ținuta militarilor; sănătatea militarilor; cazarea militarilor. 
3. Structurile didactice ale unităților de învățământ; personalul didactic și funcțiile ocupate de 
acesta; dobândirea și exercitarea calității de elev; drepturile elevilor;  obligațiile elevilor; 
recompensarea elevilor; sancțiunile aplicate elevilor; funcțiile și gradele elevilor; încetarea 
calității de elev – potrivit prevederilor Ordinul M.A.I. nr.199/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ din M.A.I. 
4. Dispoziții generale privind instrucția de front; instrucția de front a militarului; instrucția de 
front a subunităților și unităților militare care acționează pe jos; revista de front a batalionului. 
5. Evidența și predarea – primirea armamentului, munițiilor și a tehnicii speciale specifice 
pentru îndeplinirea misiunilor; verificarea armamentului, munițiilor și a tehnicii speciale specifice 
pentru îndeplinirea misiunilor. 
6. Formarea profesională a cadrelor militare. 
7. Dispoziții generale privind protecția informațiilor clasificate; clasificarea și declasificarea 
informațiilor; măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare; accesul 
la informațiile clasificate. 
8. Realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din 
domeniul de competență a structurilor M.A.I. 
9. Principiile procesului de învățământ; clasificarea și descrierea principalelor metode de 
învățământ; mijloace de învățământ. 
10. Educația - forme, caracteristici și funcții. 
11. Răspunderea materială a militarilor, potrivit prevederilor Ordonanței nr. 121 din 28 august 
1998 (actualizată). 
12. Reguli și politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - reguli generale, 

utilizarea unor formulare/documente,  reguli privind contabilitatea bunurilor.  
13. Obligațiile membrilor comisiilor de inventariere; executarea inventarierii patrimoniului, 

stabilirea rezultatelor inventarierii.  
14. Obligațiile comisiei de casare a mijloacelor fixe; obligațiile comisiei de casare a bunurilor 

materiale, altele decât mijloacele fixe. 
 

B. BIBLIOGRAFIA  
 

1. Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu 
modificările și completările ulterioare (actualizată). 
2. Ordinul nr. M 38 din 15.03.2016 pentru aprobarea R.G. 1 – Regulamentul de ordine 
Interioară în unitate. 
3. Ordinul M.A.I. nr.199/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ din M.A.I.  
4. Ordin M.Ap.N. nr. M 28 din 11 martie 2009 pentru aprobarea Regulamentului instrucției de 
front.  
5. Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr. 8 din 07.04.2014, privind 
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dotarea, evidența, predarea – primirea, păstrarea, portul, manipularea, folosirea și verificarea 
armamentului, munițiilor și a tehnicii speciale specifice pentru îndeplinirea misiunilor de către 
structurile Jandarmeriei Române.  
6. Ordinul MAI nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în 
unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.  
7. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naționale de 
protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare 
(actualizată). 
8. Ordinul M.A.I nr. S/109 din 07.09.2015 privind realizarea capacității operaționale necesare 
gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a structurilor M.A.I. 
9. Ioan Jinga, Elena Istrate – Manual de Pedagogie, Editura ALL, București, 2008. 
10. Ordonanța nr. 121 din 28 august 1998 (actualizată) privind răspunderea materială a 
militarilor. 
13. ORDIN nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne - Capitolul I Reguli generale - Secțiunea a 4-a, Utilizarea unor 
formulare/documente,  Capitolul II Reguli privind contabilitatea bunurilor. 
14. ORDIN nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și 
Internelor. 
15. INSTRUCŢIUNI nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și 
casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor. 
 
 
NOTĂ: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite până la 
data publicării anunțului. 

 

Dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare 
fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, scanate preferabil în format .PDF 
(ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb) pe adresa de e-mail a școlii 
resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro, până la termenul precizat în graficul de concurs.  

Documentele din dosarul de recrutare vor fi întocmite cu respectarea condiţiilor de formă şi 
de fond prevăzute de Dispoziţia directorului general al Direcţiei Management Resurse Umane nr. 
II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management 
resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, conform modelelor puse la dispoziţie de 
unitatea organizatoare a concursului prin afișare pe site-ul www.jandarmeriafalticeni.ro.  

Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de 
valabilitate, consemnat în acestea.  

Candidaţii care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta 
documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A 
DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Cererea de înscriere la concurs, CV-ul, copia actului de identitate şi declaraţia de 
confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit, în perioada alocată 
conform graficului de concurs, SCANATE la adresa de e-mail: 
resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro, preferabil în format .PDF (ataşamentele nu trebuie să 
depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 30.08.2021 ora 14.00 (data și ora recepționării 
în căsuța de e-mail). 

Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora 
(ex. cerere înscriere_POPESCU_ION.pdf, copie CI_POPESCU_ION.pdf etc.). 
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Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și 
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail: 
resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de 
confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 16.00 ale fiecărei 
zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza  căruia se pot identifica 
în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza 
numele şi prenumele acestora. 

Codul unic de identificare (de exemplu SMSJF-B1-324678) se compune din: 

- abrevierea unității organizatoare – SMSJF 
- codificarea denumirii structurii – B1 
- numărul de înregistrare a cererii de înscriere: 324678. 

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise, în 
perioada alocată conform graficului de concurs, SCANATE,  în volum complet, preferabil în 
format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-
mail resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro, până la data de 17.09.2021, ora 14.00 (data și ora 
recepționării în căsuța de e-mail). 

Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora 
(ex. documente_studii_POPESCU_ION.pdf, certificat_naştere_POPESCU_ION.pdf, 
certificat_naştere_soţie_POPESCU_ION.pdf, etc.). 

Cererea de contestare a probei/concursului se denumește în mod corespunzător și va avea 
atașat numele și prenumele complet al candidatului (ex.: Contestatie_POPESCU_ION.pdf). 

ATENŢIE! Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs 
revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi 
dacă documentele sunt  corect întocmite sau scanate! 

Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, 
independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care 
să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs. 

Documentele constitutive ale dosarului de recrutare depuse după data și ora precizate în 
anunț, ori care sunt transmise la altă căsuță de e-mail decât cea menționată în anunț, nu vor fi 
luate în considerare. 

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, comisia de concurs 
verifică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs, corectitudinea 
întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs. 
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea condiţiilor 
neîndeplinite, se afişează la avizierul unităţii şi se postează pe pagina de internet a unităţii. 

Candidaţii care au fost evaluaţi psihologic în vederea ocupării unei funcţii de conducere în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ulterior datei de 05.04.2021, vor menţiona acest fapt în cererea 
de înscriere. 

Potrivit prevederilor art. 21 din O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în 
Ministerul Afacerilor Interne, pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele 
evaluării psihologice – 6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare 
psihologică în acelaşi scop cu evaluarea iniţială. 

În aceste condiţii, candidaţii care declară că au fost evaluaţi psihologic în acest interval nu 
vor mai fi planificaţi la o nouă evaluare psihologică, unitatea urmând să procedeze la verificarea în 
evindenţa Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne a existenţei avizului 
psihologic. 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
Pagina 9 din 12 

 

Candidaţii care nu au fost evaluaţi psihologic, vor fi planificaţi prin grija Biroului resurse 
umane şi organizare din Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, iar 
examinarea psihologică se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului 
Afacerilor Interne din mun. Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, sau într-o altă locaţie 
stabilită de către directorul centrului.  

Planificarea la testarea psihologică va fi afişată pe site-ul şcolii www.jandarmeriafalticeni.ro 
şi la avizier, ulterior datei de depunere a cererii de înscriere la concurs. 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va 
desfăşura testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin consultarea permanentă a paginii 
web indicate şi a avizierului şcolii. 

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru 
susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. 

Avizele psihologice comunicate de către instituţia examinatoare se adaugă la dosarele de 
recrutare ale candidaţilor de către unitatea beneficiară. 

Proba interviu se va desfășura la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru 
Rareş” Fălticeni, cu sediul în mun. Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, jud. Suceava, în ziua de 05.10.2021, 
începând cu ora 12.00 și se va înregistra audio - video. 

 
GRAFICUL 

desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de comandant batalion (instructor 
militar principal V) în cadrul Batalionului 1 Jandarmi - elevi 

 
Nr. 
crt 

Activitatea Termen/ Perioada 

1.  

Transmiterea cererilor de înscriere la concurs, a C.V.-ului, 
a copiei actului de identitate şi declaraţiei de confirmare a 
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare de către 
candidați. Se transmit scanate lizibil, în integralitatea lor, 
preferabil în format .PDF (ataşamentele nu trebuie să 
depăşească dimensiunea de 10 Mb) la adresa de e-mail: 
resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro 

30.08.2021 
Până la ora 14.00 

2.  Planificarea şi susţinerea evaluării psihologice 

După expirarea termenului de 
înscriere, prin grija Biroului 

Resurse Umane și Organizare 
al școlii 

3.  Efectuarea evaluării psihologice a candidaților 

Data, locul și ora exactă va fi 
afișată la avizierul unității și 

pe pagina de internet 
(www.jandarmeriafalticeni.ro) 

4.  Afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică 

La data obținerii avizelor 
psihologice 

- la avizierul unității și pe 
pagina de internet 

(www.jandarmeriafalticeni.ro) 

5.  

Transmiterea celorlalte documente constitutive ale 
dosarelor de recrutare. Se transmit scanate lizibil, în 
integralitatea lor, preferabil în format .PDF (ataşamentele 
nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb) la 
adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro 

17.09.2021 
Până la ora 14.00 
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6.  Proba nr. 1 Evaluarea dosarelor de recrutare 27.09.2021 

7.  
Afișarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de 
participare la concurs 

27.09.2021 

8.  
Afișarea tabelului nominal cu rezultatele obținute de 
candidații care au promovat proba de evaluare a dosarelor 
de recrutare 

27.09.2021 

9.  Depunere contestaţii 
În termen de 24 de ore de la 

afișare 

10.  Soluționarea contestațiilor (după caz) 
În termen de 2 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului de 

depunere a contestațiilor 

11.  Afişare rezultate după soluţionare contestaţii 

Îmediat după soluționarea 
contestațiilor 

- la avizierul unității și pe 
pagina de internet 

(www.jandarmeriafalticeni.ro) 

12.  

 
Proba nr. 2 Interviu - (înregistrat audio/video) 
 
Atenție! Când se prezintă pentru susținerea probei, 
candidații vor avea asupra lor declarația pe propria 
răspundere SARS-CoV- 2 (Anexa nr. 3) și actul de 
identitate. 

05.10.2021 
Începând cu 12.00 

13.  Afișarea rezultatului la proba interviu  

După susținerea probei 
- la avizierul unității și pe 

pagina de internet 
(www.jandarmeriafalticeni.ro) 

14.  Depunere contestaţii 
În termen de 24 de ore de la 

afișare 

15.  Soluționarea contestațiilor (după caz) 
În termen de 2 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului de 

depunere a contestațiilor 

16.  Afişare rezultate după soluţionare contestaţii  

Îmediat după soluționarea 
contestațiilor 

- la avizierul unității și pe 
pagina de internet 

(www.jandarmeriafalticeni.ro) 

17.  Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului 

Imediat după expirarea 
termenului de depunere a 

contestațiilor la proba interviu 
sau concomitent cu afișarea 

rezultatelor la contestații 
- la avizierul unității și pe 

pagina de internet 
(www.jandarmeriafalticeni.ro) 

Notă: Locul, datele și orele de desfășurare a probelor de concurs, respectiv examinarea 
psihologică, pot suferi modificări, în raport de activitățile specifice desfășurate la nivel unității 
organizatoare. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) candidatul declarat „admis” depune în 
original documentele din dosarul de recrutare prevăzute la Biroul resurse umane și organizare al 
Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, în cel mai scurt timp. 

În situaţia în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau 
nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în 
situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, ori nu se prezintă în termen 
de 30 de zile de la data înștiințării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul 
loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 

După caz copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se 
semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se 
restituie candidatului după certificarea copiilor. 

Documentele din dosarul de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care 
activităţile prevăzute la aliniatul precedent nu se mai realizează. 

 

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la 
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni – Biroul resurse umane şi organizare, telefon: 
0230/541660  interior 23507 sau 23585, luni-vineri, între orele 08.00-15.30. 

IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare folosind 
adresa de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor 
constitutive ale dosarelor de recrutare. 

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu 
privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea 
probelor de concurs. 

Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute 
publice, prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei. 

Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Şcolii Militare de Subofiţeri de 
Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor 
referitoare la concurs se va realiza doar prin aceste modalităţi. 

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe 
concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât 
să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs. 

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentele de 
identificare precizate şi un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră, nu va fi permis accesul 
cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul 
sau comunicare. Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa 
de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în 
cauză. 

Pe timpul desfășurării concursului candidații sunt obligați să poarte masca de protecție astfel 
încât să le acopere nasul și gura, precum și să respecte distanțarea fizică. Nerespectarea de către 
candidați a acestor măsuri de protecție împotriva răspândirii și infectării cu virusul SARS-CoV-2 
atrage eliminarea din concurs a acestora. 

Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei www.jandarmeriafalticeni.ro şi afişat la avizierul 
unităţii începând cu data de 20.08.2021. 
 
Anexe: 
Anexa nr. 1   Formularul cererii de înscriere la concurs; 
Anexa nr. 2   Model CV; 
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Anexa nr. 3   Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 
recrutare; 

Anexa nr. 4   Declaraţie pe propria răspundere - SARS-CoV-2. 
 
 
 Pentru conformitate,    

Întocmit 

Secretarul comisiei de concurs 

Sergent major  

GRIGORE CLAUDIA-ELENA  


