
Pagina 1 din 2 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

        JANDARMERIA ROMÂNĂ                    

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni   

 

 

 

           - COMISIA DE CONCURS- 

  

Afişat astăzi  10.11.2021 orele 12.00 

 

 

 

 

ANUNŢ  TESTARE  PSIHOLOGICĂ 
A candidatului declarat „ADMIS” la concursul organizat 

pentru ocuparea postului de execuţie vacant de  

SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL 

prevăzut statul de organizare al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi 

„Petru Rareș” Fălticeni, în cadrul Compartimentului Programe, norme logistice 

şi protecţia mediului, prin rechemare în activitate și încadrare directă 

 

 

 

Vă aducem la cunoştinţă, că în data de  11.11.2021, ora 09.00 se va desfăşura 

evaluarea psihologică a candidatului care a fost declarat „ADMIS” la concursul 

organizat pentru ocuparea postului de execuţie vacant de SUBOFIȚER TEHNIC 

PRINCIPAL prevăzut statul de organizare al Şcolii Militare de Subofiţeri de 

Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, în cadrul Compartimentului Programe, 

norme logistice şi protecţia mediului, prin rechemare în activitate și încadrare 

directă. 

 

Candidatul se va prezenta pentru susţinerea evaluării psihologice la sediul 

Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni str. Armatei, 

nr. 1 – 3, mun. Fălticeni, jud. Suceava, între orele 08.40 - 08.50 şi va avea 

obligatoriu asupra sa următoarele: 

- cartea de identitate sau un alt document pe baza căruia poate fi realizată 

identificarea; 

- pix sau stilou cu cerneală permanentă (nu se admit pixuri care permit 

ștergerea și rescrierea); 

- ochelari de vedere (unde este cazul); 

- materiale de protecție individuală: mască de protecție (pe care o vor purta 

pe toată perioada evaluării astfel încât să îi acopere nasul și gura); 

- declarația pe propria răspundere SARS-CoV- 2 completată (Anexa nr. 9 

la anunț de organizare a concursului). 

NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 4048925 

Fălticeni, 10.11.2021 
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NOTĂ:

  

            - la prezentarea pentru susţinerea evaluării psihologice, candidatul  

trebuie să aibă o stare psihologică optimă (odihnit, fără a se afla sub influența unor 

substanțe care pot denatura rezultatul evaluării și fără probleme semnificative de 

sănătate fizică, care pot scădea potențialul aptitudinal) . 

Candidatul trebuie să se prezinte în ziua, ora şi locul în care a fost 

planificat pentru susţinerea testării psihologice şi nu va putea solicita o 

reprogramare. 
 

Accesul candidatul pentru evaluarea psihologică la sediul Şcolii Militare de 

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

jud. Suceava va fi permis doar în situația prezentării 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. 

 

ATENȚIE!!! 

CANDIDAȚILOR CU TEMPERATURĂ CORPORALĂ PESTE 37,3 GRADE CELSIUS, LA 

DOUĂ MĂSURĂTORI SUCCESIVE NU LI SE VA PERMITE ACCESUL ÎN INSTITUȚIE. 

 

 
 

       

Întocmit 

Secretarul comisiei de concurs 

Plutonier  

CHIRILĂ ROXANA-DENISA  

  

 


