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

 
 

 
           - COMISIA DE CONCURS- 

   
 

 

AVIZAT 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

Colonel 
 

TOMA LAURENȚIU 
  

AVIZAT 
MEMBRU AL COMISIEI DE CONCURS 

Plutonier adjutant șef 
 

ŞTEFAN VASILE 

AVIZAT 
MEMBRU AL COMISIEI DE CONCURS 

Sergent major  
 

RUSU VLAD-GHEORGHIȚĂ 
 
 

ANUNȚ 
 

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni organizează concurs 
în vederea încadrării, în condiţiile  Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Legea nr. 290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor 
Interne, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii 
lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, Procedurii PS–001-DM-RU nr. 4244380 din 
03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinarea 
medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. şi ordinului I.G.J.R. nr. 
169562/54 din 16.09.2021 unui post de muncitor calificat IV-I (tâmplar universal - cod COR 
742201), personal contractual în cadrul Structurii administrative.  

Pot participa la concursul pentru ocuparea postului menţionat persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:  

Condiţii generale:  

- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a Statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

- cunosc limba română, scris şi vorbit;  

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

- au capacitate deplină de exerciţiu;  
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- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate1; 

- îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi celelalte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor specifice postului scos la concurs; 

- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face 
incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţii specifice:  

- studii de specialitate: şcoală de arte şi meserii sau studii medii cu diplomă de bacalaureat; 

- cursuri/programe de perfecţionare/specializare: curs de calificare în specialitatea 
tâmplar universal; 

- autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la documente 
clasificate nivel „Secret de serviciu” (obţinută după numirea pe funcţie - în situaţia în care după 
numirea în funcţie nu va obţinută autorizaţia de acces la informaţii clasificate nivel „secret de 
serviciu”, personalul contractual va fi eliberat din funcţie în condiţiile legii); 

- Experienţă: 
o vechime în muncă: nu este necesară vechime în  muncă.; 
o vechime în specialitate: nu este necesară vechime în specialitate 

- sunt declarate apt medical şi psihologic2 pentru ocuparea postului scos la concurs. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune, până la data de 15.10.2021, ora 16.00, la 
Biroul Resurse Umane şi Organizare din cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru 
Rareş” Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, judeţul Suceava, telefon 
0230541660, interior 23507, persoană de contact colonel Bujor Loredana-Carmen, dosarul de 
concurs (dosar de carton tip plic) care va conţine următoarele documente:  

a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Şcolii Militare de Subofiţeri de 
Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni; (conform modelului ataşat prezentului anunţ de concurs – Anexa 
nr. 1) 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

                                                
1 Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii 
2 Aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării 
îndeplinirii criteriilor antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile. 
Starea sănătăţii candidaţilor se va certifica conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor şi ale Procedurii PS–001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile 
personalului implicat în activitatea de examinarea medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile 
M.A.I.  În vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele interne menţionate, pentru 
obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul M.A.I. – Direcţia 
Medicală. Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior, încheiată cu menţiunea „Apt” va fi depusă la dosarul de 
concurs până cel târziu la data de 15.11.2021, fără această fişă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs. 
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f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; (adeverința conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul stabilit  

g) curriculum vitae; (tehnoredactat conform modelului ataşat prezentului anunţ de concurs 
Anexa nr. 2) 

h) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului; (conform modelelor 
ataşate prezentului anunţ de concurs; Anexa nr. 3, Anexa nr. 4) 

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 5); 

j) acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa nr. 6). 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de 
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului.  

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni poate solicita extrasul de 
pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al candidatului materializat în cererea de 
înscriere la concurs. 

Documentele din dosarul de concurs prevăzute la literele a), g) - j) 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.  

Pentru candidaţii declaraţi „admis” la selecţia dosarelor, programarea pentru testarea 
psihologică se va efectua de către Biroul resurse umane şi organizare al Şcolii Militare de Subofiţeri 
de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, iar candidaţii vor fi informați în timp util cu privire la data 
desfăşurării acestuia, prin afișare pe site-ul școlii www.jandarmeriafalticeni.ro și la avizier. 

Evaluarea psihologică se va realiza la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din mun. 
Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, sau într-o altă locaţie stabilită de către directorul 
centrului. 

Rezultatele testării psihologice vor fi comunicate Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi 
„Petru Rareş” Fălticeni de către Centrul de psihosociologie al M.A.I.. 

ATENȚIE! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data derulării activităților 
prilejuite de desfășurarea concursului aceștia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea 
permanentă a paginii de internet şi consultarea avizierului unității care desfășoară activitățile de 
recrutare. 

 
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:  
a) selecţia dosarelor de înscriere;  
b) proba practică; 
c) interviu.  

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.  

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” 
Fălticeni, mun. Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, judeţul Suceava, iar rezultatele fiecărei etape se vor 
afişa la avizierul şcolii şi pe pagina de internet  www.jandarmeriafalticeni.ro. 
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Calendarul de desfăşurare a concursului: 
 

Nr. 
crt 

Activitatea Termen/ Perioada 

1. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 15.10.2021, ora 16.00 

2. a) Selecţia dosarelor de înscriere pe baza îndeplinirii 
condiţiilor de participare 

18-19.10.2021 

Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor 20.10.2021 

Depunerea eventualelor contestaţii 21.10.2021 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după 
soluţionarea contestaţiilor 

22.10.2021 

3. 
b) Proba practică 

16.11.2021 
începând cu ora 11.00 

Afişarea rezultatelor la proba practică 17.11.2021 

Depunerea eventualelor contestaţii 18.11.2021 

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor şi 
rezultatului final al probei practice 

19.11.2021 

4. 
c) Interviu  

23.11.2021 
începând cu ora 11.00 

Afişarea rezultatelor la interviu 24.11.2021 

Depunerea eventualelor contestaţii 25.11.2021 

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor şi 
rezultatului final interviului 

26.11.2021 

5. Afişarea rezultatelor finale ale concursului 29.11.2021 

Pentru fiecare din probele concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.  

Sunt declaraţi „admis” la proba practică şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 
de puncte la fiecare dintre probe.  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi 
interviu.  

Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre 
candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim 
necesar. În dreptul fiecărui candidat se vor scrie punctajul final obţinut şi menţiunea „admis” sau 
„respins” după caz. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 
practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou 
interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.  

Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru 
Rareș” Fălticeni a candidatului declarat „admis” la concurs se va face după transmiterea la structura 
de resurse umane a fişei de aptitudine în muncă eliberată pentru acesta, de medicul specialist de 
medicina muncii din structura competentă de medicina muncii la care este arondată Şcoala Militară 
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de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru 
profesia/ funcţia şi locul de muncă pentru care s-a organizat concurs. 

 
A. BIBLIOGRAFIA¹ 

 
I. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;  
II. H.G. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă;  
III. H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 

locul de muncă;  
IV. H.G. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;  
V. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;  
VI. OMAI 163/2007 privind apărarea împotriva incendiilor;  
VII. ORDIN nr. 140 din 30 octombrie 2015 privind organizarea, coordonarea şi controlul activității 

de protecție a mediului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne; 
VIII. Cartea tîmplarului universal – Arcadie Hinescu, Editura Tehnică, Bucureşti 1989. 

 
B. TEMATICA: 
 

I. Condiții pe care trebuie să le respecte sistemul de colectare selectivă a deşeurilor. 
II. Anexa 1, cerințele minime pentru aplicarea art.4 alin.(1) lit. a), pct. (ii) și lit. b) din hotărâre. 
III. Anexa 1 cerinţe minime generale pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul 

de muncă, Anexa 2 cerinţe minime generale privind panourile de semnalizare, Anexa 5 cerinţe 
minime privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase şi pentru marcarea căilor 
de circulaţie. 

IV. Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 
individuale de protecţie la locul de muncă. 

V. Instruirea lucrătorilor, Obligaţiile lucrătorilor, Accidente de muncă. 
VI. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, Măsuri generale de 

apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor.  
VII. Obligațiile personalului din unitățile M.A.I. 
VIII.    1.3. Clasificarea principalelor produse din lemn. 

   1.4. Materii prime și materiale de bază folosite la fabricarea produselor finite din lemn. 
3.1.1. Părțile componente ale mobilei. 
3.1.2. Asamblarea reperelor simple, complexe și subansamblurilor din lemn masiv. 
3.1.3. Asamblarea semifabricatelor superioare. 
3.1.4. Construcția mobilei din panouri. 
3.3.2. Debitarea lemnului masiv. 
3.3.3. Secționarea cherestelei. 
   3.4. Prelucrarea mecanică a elementelor din lemn masiv, complet, de la 3.4.1 la 3.4.7. 
   3.7. Șlefuirea, de la 3.7.1. la 3.7.5. 
3.8.3. Aplicarea materialelor de finisare. 
3.9.2. Condiții și metode de montare a mobilei. 
   5.2. Fabricarea mobilei în construcție mixtă, 5.2.1 și 5.2.2.  
      9. Fabricarea ferestrelor 9.1 și 9.2. 
    10. Fabricarea ușilor 10.1. și 10.2. 

 
Notă: ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite. 

 
Încadrarea în trepte profesionale a candidaților declarați „admis” se face în funcție de 

vechimea în specialitate, astfel:  
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- Muncitor calificat IV – vechime în specialitate mai mică de 3 ani;  
- Muncitor calificat III – vechime în specialitate de minim 3 ani;  
- Muncitor calificat II – vechime în specialitate de minim 6 ani;  
- Muncitor calificat I – vechime în specialitate de minim 9 ani.  

  
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. 

Anunţul va fi publicat în data de 04.10.2021. 

 
      ÎNTOCMIT, 
Secretarul comisiei de concurs 
Colonel  
 BUJOR LOREDANA-CARMEN 

 


