MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ

NECLASIFICAT
Bucureşti,
Din 11.10.2022
Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
COMISIA DE CONCURS
Pentru Subofițeri în Specialitatea Financiar

ANUNŢ
În atenția candidaților participanți la concursul organizat de Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române, în vederea ocupării unor posturi de execuție
vacante, de subofițer, prin rechemare în activitate sau încadrare directă, în
specialitatea financiar, identificați prin codurile unice: 2083943, 2083985 și
2083968; IJJMM_FIN_3187101 și IJJMM_FIN_3187126; 4250993 și 4251001
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere litera G. Informații de interes (paragraful al
treilea) din Anunțul de concurs nr. 162399 din 29.06.2022, precum și Tabelul cu rezultate nr. 172998
din 10.10.20221, publicat pe pagina de internet a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române în
data de 10.10.2022, ora 16.00,
Vă informăm că interviul de departajare, structurat pe subiecte profesionale, se va
desfășura la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române din Municipiul București,
str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, în ziua de 18.10.2022, începând cu ora 12.00. Candidații se
vor prezenta la ora 1130, la punctul de pază și control acces nr. 3 al inspectoratului general în
vederea efectuării accesului în unitate. Pentru efectuarea în mod centralizat a accesului în
unitate și a deplasării către sala de concurs, vă adresăm rugămintea de a respecta orele indicate
în prezentul anunț.
Pentru pregătirea interviului structurat pe subiecte profesionale, candidații vor avea în
vedere tematica și bibliografia stabilite prin anunțul de concurs.
Candidații se vor prezenta în ținută decentă și vor avea asupra lor pix / stilou cu pastă /
cerneală de culoare albastră și actul de identitate.
Candidaților le este interzis accesul în sala de concurs cu orice mijloc de calcul sau de
comunicare, cu materiale documentare, manuale, cărţi, culegeri, formulare, rezumate, dicţionare,
notiţe, însemnări etc. 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.
Prezentul anunț este publicat pe site-ul instituţiei şi afişat la avizierul unităţii începând cu data
de 11.10.2022, ora 10.00.
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la concursul organizat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în vederea ocupării posturilor vacante de execuție, de subofițer, prin
rechemare în activitate sau încadrare directă, care îndeplinesc condiţiile legale, în specialitatea financiar din statul de organizare al unor unități din
cadrul Jandarmeriei Române, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor
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