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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

        JANDARMERIA ROMÂNĂ                    

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni   

 

 

 

           - COMISIA DE CONCURS- 

  

Afişat astăzi  05.11.2021 orele 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETARE LA 
ANUNȚUL nr. 4048335 din 07.10.2021 (publicat în data de 07.10.2021) 

 

pentru ocuparea postului de execuţie vacant de  

SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL (instructor și conducător auto) 

prevăzut statul de organizare al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi 

„Petru Rareș” Fălticeni, în cadrul Compartimentului Tehnic, prin rechemare în 

activitate și încadrare directă 

 

Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor 

postului planificată pentru ziua de 06.11.2021 conform GRAFICULUI desfăşurării 

concursului pentru ocuparea postului de SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL 

(instructor și conducător auto) prevăzut statul de organizare al Şcolii Militare de 

Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, în cadrul Compartimentului 

Tehnic constă în rezolvarea unui test-grilă și se va desfășura începând cu ora 10.00 la 

sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, cu sediul 

în mun. Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, jud. Suceava.  

Candidații se vor prezenta la sediul școlii, începând cu ora 08.00, dar nu 

mai târziu de ora 08.30. 

NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 4048758 

Fălticeni, 05.11.2021 

                           

APROB  
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

Colonel  

 

MĂRINCUȚA PAUL 

AVIZAT  

MEMBRU COMISIA DE CONCURS 

 Locotenent 
 

RADION EMILIAN 

 

AVIZAT  

MEMBRU COMISIA DE CONCURS 

Plutonier adjutant 

 

PARAȘTEAC NICOLAE 
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Accesul candidaților pentru susținerea probei de concurs la sediul Şcolii 

Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni str. Armatei, nr. 1 – 3, mun. 

Fălticeni, jud. Suceava pentru susţinerea probei test scris va fi permis doar în situația 

prezentării de către aceștia a dovezii care atestă îndeplinirea uneia din următoarele 

condiții: 

- vaccinarea împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete; 

- se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-Cov-2; 

- rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau 

al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2. 

În cadrul probei de concurs, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul 

de identificare, declarația pe propria răspundere SARS-CoV- 2 completată (Anexa nr. 

9 la anunț) și pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale 

documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și orice alte mijloace de calcul și 

comunicare, smartwatch, etc.). Nu se admit pixuri care permit ștergerea și rescrierea. 

Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea 

din concurs a candidatului/ candidaților în cauză. 

Pe timpul desfășurării concursului candidații sunt obligați să poarte mască 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. 

Completarea la Anunţul cu nr. 4048335 din 07.10.2021 (publicat în data de 

07.10.2021) este  publicată pe site-ul unității www.jandarmeriafalticeni.ro și la avizier 

începând cu data de 05.11.2021. 
 

       

Întocmit 

Secretarul comisiei de concurs 

Sergent major  

DRĂGOI CLAUDIA-ELENA  

  

 

http://www.jandarmeriafalticeni.ro/

