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

NESECRET
Exemplar nr. __
Nr. ……………
Fălticeni, 04.07.2022

- COMISIA DE CONCURS-

ERATĂ LA ANUNȚUL
Nr. 4250334 din 20.06.2022
PRIVIND ORGANIZAREA DE CĂTRE
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni a concursului 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.
162014/52 din 10.06.2022 unui post de muncitor calificat IV-I (bucătar – cod COR 512201),
personal contractual în cadrul Structurii administrative.
Se modifică data1 până la care candidații se pot înscrie la concurs, în sensul că: „pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor depune, până la data de 15.07.2022, 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, persoană
de contact P.C. Atodiresei Aurica, dosarul de concurs….”

Se modifică rândurile nr. 1 si 2 din Calendarul de desfăşurare a concursului, astfel:
Nr.
Activitatea
crt
1.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs
1

Menționată în anunțul de concurs pe pagina a 2-a.
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Termen/ Perioada
15.07.2022, ora 16.00

Nr.
crt

Activitatea

Termen/ Perioada
(în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 08.00-15.30)

2.

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

18-19.07.2022

Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor

20.07.2022

Depunerea eventualelor contestaţii

21.07.2022

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după
soluţionarea contestaţiilor

22.07.2022

Celelalte date din Anunțul de concurs și din Calendarul de desfăşurare a concursului,
rămân nemodificate.
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.
Prezenta erată va fi publicat în data de 04.07.2022.
ÎNTOCMIT,
Secretarul comisiei de concurs
P.C.

ATODIRESEI AURICA
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