MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ

NECLASIFICAT
Exemplar nr.
Nr.
Drăgăşani, 06.04.2017

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

ANUNȚ
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani scoate
la concurs/examen, în vederea încadrării, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul
ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările
ulterioare, Ordinului nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile
militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Instrucțiunii nr. 45 din 08.05.2015 privind Corpul
instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului
Afacerilor Interne și Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse
Umane nr. II/1713 din 08.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor şi funcţiilor
didactice în cadrul Corpului instructorilor de ordine publică din unităţile de învăţământ postliceal ale
Ministerului Afacerilor Interne postul de comandant batalion (instructor militar principal V) la
Batalionul 1 jandarmi elevi, prevăzut cu gradul de locotenent- colonel.
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ,
următoarele condiţii:
 să fie declarați "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică pentru ocuparea unei funcții de
conducere;
 să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau să nu fie
puși la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor
Interne;
 să fi obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
 să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de învățământ superior din cadrul
sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, în specialitatea postului
didactic, de 240 de credite, sau absolvent cu diplomă de licență și absolvent al unui master în
specialitate totalizând minimum 240 de credite - sau pentru cei cu licență înainte de ciclul
Bologna – un curs postuniversitar în specialitatea postului didactic cu durata de minimum 2
săptămâni/ori 30 de ECTS.
 să fie absolvent al unui curs de management de minimum 3 luni/30 de credite ori al unui
master de management de minimum 60 de ECTS.
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Specialitatea postului este cuprinsă într-una dintre specializările:
- din ramura de științe ,,științe juridice”, domeniul de licență ,,drept”;
- din ramura de științe ,,științe militare, informații și ordine publică”, domeniul de
licență,,științe militare, informații și ordine publică”.
 să aibă cel puțin 7 ani vechime ca instructor sau cel puțin 4 ani vechime ca instructor I, ori
cel puțin 8 ani vechime în MAI.
 să aibă gradul militar, minim locotenent;
 să dețină autorizație de acces la informații clasificate.
Conform art. 22 alin (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, fișa postului
scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare
la protecția informațiilor clasificate, la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drăgășani, str. I.C. Brătianu, nr. 25.
Dosarul de recrutare va cuprinde documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la
Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
M.A.I. astfel:

a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor
impuse de cerinţele postului;
c) adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberat de medicul de
unitate;
d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 1
A. BIBLIOGRAFIA
- O.U.G nr. 30 din 25.04.2007 (actualizată) privind organizarea și funcționarea M.A.I.
- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi
completările ulterioare (actualizată).
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (actualizată).
- Ordinul M.A.I. nr.199/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ din M.A.I.
- Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management și resurse umane în
unitățile militare din M.A.I.
- Ordinul nr. M 64 din 10.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare.
- Ordinul nr. M 38 din 15.03.2016 pentru aprobarea R.G. 1 – Regulamentul de ordine interioară în
unitate.
- Ordin M.Ap.N. nr. M 28 din 11 martie 2009 pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front.
- Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr. 8 din 07.04.2014, privind dotarea,
evidenţa, predarea – primirea, păstrarea, portul, manipularea, folosirea şi verificarea armamentului,
muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice pentru îndeplinirea misiunilor de către structurile
Jandarmeriei Române.
- Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (actualizată).
- Ordinul M.A.I nr. S/109 din 07.09.2015 privind realizarea capacității operaționale necesare
gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a structurilor M.A.I.
- Ioan Jinga, Elena Istrate – Manual de Pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 2008.
- Anghel Andreescu și Ștefan Prună, Psihopedagogie militară, editura Timpolis, Timișoara 1999.
- Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998 (actualizată) privind răspunderea materială a militarilor .
B. TEMATICĂ
- Atribuțiile M.A.I în domeniul ordinii, siguranței publice și securității naționale.
- Organizarea și conducerea Jandarmeriei Române; atribuțiile Jandarmeriei Române; drepturile și
obligațiile personalului militar al Jandarmeriei Române.
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- Îndatoririle și drepturile cadrelor militare potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare (actualizată).
- Structurile didactice ale unităţilor de învăţământ; personalul didactic şi funcţiile ocupate de acesta;
dobândirea și exercitarea calității de elev; drepturile elevilor; obligaţiile elevilor; recompensarea
elevilor; sancţiunile aplicate elevilor; funcţiile şi gradele elevilor; încetarea calităţii de elev – potrivit
prevederilor Ordinul M.A.I. nr.199/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ din M.A.I.
- Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului; metodologia privind aprecierea
cadrelor militare.
- Disciplina militară; recompense; sancțiuni disciplinare – potrivit prevederilor Ordinului nr. M 64 din
10.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare.
- Relațiile dintre militari; comportarea militarilor în diferite situații; activitatea zilnică în unitate; ținuta
militarilor; sănătatea militarilor; cazarea militarilor.
- Dispoziţii generale privind instrucția de front; instrucţia de front a militarului; instrucţia de front a
subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos; revista de front a batalionului.
- Evidenţa şi predarea – primirea armamentului, muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice pentru
îndeplinirea misiunilor; verificarea armamentului, muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice pentru
îndeplinirea misiunilor.
- Dispoziții generale privind protecția informațiilor clasificate; clasificarea şi declasificarea
informațiilor; masuri minime de protecție specifice claselor şi nivelurilor de secretizare; accesul la
informațiile clasificate.
- Alertarea structurilor M.A.I; activități ce se execută în unități/structuri/subunități după primirea
ordinului (dispoziției) de alertă; antrenarea, verificarea și evaluarea activității unităților/structurilor
M.A.I privind realizarea capacității operaționale prin exerciții de alertare.
- Principiile procesului de învăţământ; clasificarea şi descrierea principalelor metode de învăţământ;
mijloace de învățământ.
- Psihosociologia microgrupului militar.
- Răspunderea materială a militarilor, potrivit prevederilor Ordonanței nr. 121 din 28 august 1998
(actualizată).
¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite până la data
publicării anunțului.
Ofițerii care îndeplinesc condiţiile și solicită participarea la concurs/examen vor depune
cererile de înscriere la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”
Drăgășani – Biroul resurse umane şi organizare structurală, str. I.C. Brătianu, nr. 25, Drăgășani,
(personal / prin poşta electronică / fax: 0250.810532) la Biroul Resurse Umane și Organizare
Structurală, până la data de 12.04.2017, ora 14.00
Dosarul de recrutare, în volum complet, va fi depus personal, până pe data de 08.05.2017,
ora 14.00, la Biroul Resurse Umane şi Organizare Structurală.
Cei în cauză vor fi planificaţi pentru examinarea psihologică prin grija Şcolii Militare de
Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani.
La concurs/examen pot participa numai candidaţii al căror dosar de candidat este
complet şi corect întocmit.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani și constă în susținerea următoarelor probe:
- proba practică în data de 15.05.2017, începând cu ora 11.30.
- interviul structurat pe subiecte profesionale în data de 18.05.2017, începând cu ora 14.00
Proba practică se apreciază cu calificativul ,, Promovat” sau, după caz, ,,Nepromovat”.
Interviul pe subiecte profesionale se apreciază şi se notează cu note de la 1 la 10. Un punct se
acordă din oficiu.
Nota de promovare este de minimum 7,00.
Durata fiecărei probe este de până la 3 ore.
În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți
candidați obțin aceeași notă, este declarat ,,admis”candidatul care are cea mai mare vechimea în
specialitatea postului scos la concurs.
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În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la
concurs, este declarat ,,admis”candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului
scos la concurs.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la
Biroul Resurse Umane şi Organizare Structurală din Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, telefon: 0250/810552, interior 23507, de luni până vineri,
între orele 08.00-15.00.
Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei www.scoaladragasani.ro. şi afişat la avizierul unităţii
începând cu data de 06.04.2017.
Anexă: Graficul desfăşurării concursului pentru ocuparea postul de comandant batalion
(instructor militar principal V) la Batalionul 1 jandarmi elevi.
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