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ANUNŢ
In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale
Ordinului M . A . I . nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in
unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj scoate
la examen/concurs, în vederea încadrării cu personal militar, care îndeplineşte condiţiile legale,
funcţia de comandam detaşament. Detaşamentul 4 Jandarmi Turda, prevăzută la poziţia 326 din statul
de organizare a unităţii, cu recrutarea candidaţilor care corespund cerinţelor postului din rândul
ofiţerilor încadraţi în unităţile Jandarmeriei Române
Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, la secretarul comisiei de
concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Pentru a putea participa la concurs, candidatul/candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
a) sunt declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sc află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu sunt
puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin 2 din anexa nr 7 la O M A T. nr. 177 din 16
noiembrie 2016 privind activitatea dc management resurse umane în unităţile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne;
c) au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" fa ultimele două aprecieri anuale de
serviciu,
d) au absolvit studii universitare de licenţă - ciclul i Befagna sau studii universitare de lungă
durată cu licenţă. în unul din domeniile cuprinse in ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice /
ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;
e) deţin certificate sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel "secret* (accesai
ponte fi obţîtttîf şi după numirea pe fuuc[ie. Ncacordarea accesului la documente
clasificare de nivelul solicitat atrage eliberarea de drepi dm func{ie)\
f) au gradul militar minim locotenent;
g) vechime în muncă / din care în Ministerul Afacerilor Interne: -13 ani,
h) vechime în specialitate: - 2 ani vechime în specialitatea structurii.
înscrierea candidaţilor sc va face pe bază dc raport depus până la dala de 24.11.2017, ora
15.00, la compartimentul Secretariat din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj.
Dosarele de recrutare vor fi depuse. în volum complet, până la data de OS. 12.2017, ora 16.00.
la Serviciu] Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi vor cuprinde următoarele
documente:
a) cererea dc înscriere şi C V ;
b) copii ale actului dc identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor
impuse de cerinţele postului;
c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de
unitate,
d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
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e) adeverinţă emisă dc unitatea de i n care esle încadrat candidatul din care să reiasă:
- dacă acesta este'nu esle cercetai disciplinar,
- dacă se află/nu sc află sub efectul unei sancţiuni disciplinare,
- dacă este/nu este pus la dispoziţie in condiţiile art 17 alin 2 din anexa nr 7 la O M A I nr
177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in unităţile
militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
- calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale dc serviciu,
- dacă deţine certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate şi nivelul de acces,
- vechimea în muncă şl in Ministerul Afacerilor Interne,
- vechimea în specialitatea stnicturii (ordine şi siguranţă publică şi/sau pază şi protecţie
instituţională) unde se regăseşte postul vacant scos la concurs, ţinând cont de funcţiile avute
anterior de candidat şi de prevederile fişelor posturilor ocupate.
In conformitate cu an G2 alin ( 1 ) şi ( 2 ) din Anexa nr 3 la Ordinul KLAJ. nr. 177 din 16
noiembrie 20J6 privind activitatea de management resurse umane in unităţile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne, copiile documentelor solicitate se realizează de compartimentul cu
sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de către persoana d e s e m n a ţ i şi de
candidai. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor
Documentele solicitate pot II depuse şi în copie legalizată, situaţie in care activităţile prevăzute
anterior nu se mat realizează
L a examen/concurs pot participa numai candidaţii alo căror dosare de recrutare sunt complete
şl corect întocmite.
Candidaţii înscrişi la examen/concurs vor fi planificaţi, pentru examinarea psihologică, la
Centrul de Psihosociologie al M A . L
Examenul/concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj în
dala dc 19.12 2017. începând cu ora 10 00. iar unica probă dc concurs o constituie interviul pe
subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi / sau video, după următorul grafic:
- întrunirea comisiei 19.12.2017, ora 09.00;
- Instructajul candidaţilor: 19.12.2017, începând cu ora 10,00;
- Desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale: după finalizarea instructajului;
• Afişarea rezultatelor obţinute şi a grilei de apreciere 19 12 2017. după ora 15.00 (în raport
de numărul candidaţilor);
- Perioada limită dc depunere a eventualelor contestaţii (in termen dc 24 ore de la afişare) 20.12.2017;
- Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii: 21.12.2017;
- Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: 21.12.2017 (în raport de existenţa f
inexistenţa unor eventuale contestaţii).
Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Cluj din municipiul Cluj-Napoca, str. Năvodari nr 15. la telefon 0264/ 595513,
interior 24570 intre orele 08.00 - 16.00.
Anunţul este postat pe sitc-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi afişat la avizierul
unităţii începând cu data dc 17 1 I 2017, ora 14.00.

TEMATICA DL CONCURS
in vederea ocupării luncţiei de comandant dc detaşament
Detaşamentul 4 Jandarmi Turda

/,
Drepturi şi obligaţii, conform l-egii nr. 550 din 29.11.2004 privind organizarea şt
Jandarmeriei
Române, cu motlificările şi completările
ulterioare;
2. Obligaţiile Ministerului
Afacerilor Interne, conform Lvgii nr. 353.2003
(actualizată) privind paza abtcclnelitr.
bunuriiur, valardur şi prateepa
/xrsoaneior;

funcţionarea
(republicată)
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3.
Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, conform legii
nr. 333 2003
(republicată) (actualizatăt privind paza obtccttwlor. bunurilor, valorilor şi proiecţia
persttanelar;
4. Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, conform Normelor
mciitdtilogice de aplicare a legii nr. 333 7003 privind paza obiecţiilor,
bunuri/or, \-ahrdor şi
protecţiafwrsoanelnr,
aproUife prin Hotărârea nr. 301 din 11.04.2012
(actualizată);
5. Principalele obligaţii ale beneficiarului dc pază şi protecţie cu efective de jandarmi, conform
Hotărârii Guvernului României nr. 1.486 din 24 noiembrie 2005 (actualizată) privind
asigurarea
pazei şi proiecţiei obiectivelor^ bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi:
6. Declararea prealabilă a adunărilor publice. Obligaţiile organizatorilor şi part ici pa nţ" lor la
adunările publice. Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice. Sancţiuni, conform
U'gn 60 din 23 septembrie 1991
{'republicată*);
1. Contravenţii şi sancţiuni conform Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru
sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şl liniştii
publice.
H. Regimul juridic al contravenţiilor conform Ordonanţei nr. 2 din 12 iulie 2001;
St Dispoziţii generale, obligaţiile organizatorului de competiţii sau dc jocuri sportive, obligaţiile
personalului de ordine şi siguranţă, obligaţiile spectatorilor conform l^egii nr. 4 din 9 ianuarie
2Q0X(mOLtotalizată*)
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor
sportive;
10. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea şi distrugerea informaţilor clasificate conform Hotărârii
Guvernului
României nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru a/irobarea Slandardelor
naţionale dc proiecţie
a
informaţiilor clasificate îtl România;
lt. Clasificarea şi declasificarea informaţilor Măsuri minime dc proiecte specifice claselor şi
nivelurilor de secreţi/are. conform Hotărârii Guvernului României nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
afwttbarea Standardelor /kifnmale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
IZ Reguli generale privind evidenţa. întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, conform Hotărârii
Guwrmdui
României nr. 585 din 13 iunie 2002 ţyetiiru aprobarea Standardelor naţionale de proiecţie
a
informaţiilor clasificate in România;
13. Definiţii, conform Legii nr. 182 din 12 aprilie 2002 {actualizată}, pr ivind protecţia
informaţilor
clasificate;
14. îndatoririle şi drepturile cadrelor militare, conform ijrgji nr. 80 dui I I iulie 1995 (actualizatei/
privind statutul cadrelor
militare;
15. Elementele de dispozitiv, conform Ordinul ÎG-JJL
nr. 4 din 15.03 2017 privnrd
asigurarea
/razei obiectivelor $i trans/nmunlor din resfumsabilitatea Jandarmeria
Române;
16. Desfăşurarea pazei, conform Ordinului l.G.J.R. nr 4 din 15-03.2017 prirind asigurarea
pazei
obii'clive/or şi irans/mriurilor
din responsabilitatea Jandarmeriei
Române;
17. Pregătirea pazei, conform Ordinului J.G.J.R.
nr. 4 din ¡5.03.2017 privind asigurarea
/razei
obiectivelor şi transporturilor
din res/xtnsahihtatea Jandarmeriei
Române;
18. Dispoziţia de pază a comandantului de detaşament/secţie, conform anexei la O.i.GJ.R.
nr. 4 din
15.03.2017, metodologia de aplicarea a Ordinului I.G.J.R. nr. 4 din 15.03.2017privind
asigurarea
ţxizei obiectivelor şi trans/utrturilor
din rcsf*m\ahilittitea Jandarmeriei
Române;
19. Sarcini şi îndatoriri conform prei-ederi lor Fişei jxtstu fui;
20. Învoiri, permisii, concedii, conform Ordinului tir. M. 38 din I5.03.20i6
- Regulamentul de
Ordine Interioară in unitate;
21. Recompense, conform Ordinului M 64 din 10.06.2013 -Regulamentul Disciplinei
Militare;
22* Abateri de la disciplina militară, conform Ordinului M 64 din ¡0.06.2013
- Regulamentul
Disciplinei
Militare;
23. Sancţiuni disciplinare conform Ordinului M 64 din 10.06.2013 - Regulamentul
Disapliitei
Militare;
24, Reguli şi măsuri de siguranţă ce trebuie respectate pe timpul executări şedinţelor dc tragere
conform Ordinului nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general
ţwitrit
trageri al Ministerului Ruernelar şi Reformei
Administrative;
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25- Realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţilor speciale sau de criză în
domeniul de competenţă a structurilor conform Ordin al Viceprim-imnistritlui
pentru
securitate
naţională.
Ministru! Afacerilor
Interne nr. S 109 din 07.09.2015 privind realizarea
cafXn'ttăţii
ofX'rtiftona/e necesare gestionări
situaţilor speciale sau de criză din domeniu! de eom/X'tt'nţă a
srniciurUorMAJ;
26- Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii
şi siguranţei publice în mod integrat Intervenţia la evenimente conform O.M.A.I. nr. 60 02.O3.20K)
privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, completat
pHmOMJU nr. 26 din 27.03 2015;
27. Planificare şi executarea misiunilor de asigurare şi/sau resiabilire a ordinii publice conform
OMJJLA.
nr. S 182 17.08 2010;
28. întrebuinţarea structurilor de ordine publică din Jandarmeria Română, conform O.I.GJ.R.
nr.
S 36 din 03.09.2013;
29. Sistemul dc educaţie fizică si Sport, conform OM-AJ.
nr. 154 2004 privind activităţile
de
educaţie fizică
spart in MAA.;
30. Forme dc organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice şi sportului, conform OJAA.l. nr. 154 2004
privind activităţi te de educaţie fizică şt s/tort htM.A.1.;
3!. Selecţionarea cadrelor militare, Anexa nr 3, conform Ordinul M.A.l. nr. ¡77 din 16. i 1.2017
privind' Activitatea de management resurse umane în unităţile militare a/e Ministerului
Afacerilor
Interne;
32. Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare. Anexa nr. 5. conform Ordinul M.A.L nr. 177
din I6.il.2017
privind
activitatea de management resurse umane hi unităţile
militare
ale
Ministerului Afacerditr
interne;
33. îndatoririle personalului militar al Jandarmeriei Române care călătoreşte in străinătate, conform
Ordinului Inspectorului
General al .landamieriei Române nr. 20 din 23.12.2014 privind
unele
îndatoriri ale personalului militar din Jandarmeria
Română care tăfâ/ore.şte in străinătate In interes
/xrsonal.
34. Atribuţiile structurilor montane, conform Ordinului
inspectorului
General al
Jandarmeriei
Române nr. 9dtn 05.07.2011 /rrivtnd întrebuinţarea
structurikrr moniane din Jandarmeria
Romtină
35. Uzul dc armă, conform 1-egn nr. 17 din 1996 (actualizată/ privind regimul armelor de foc şi al
muniţiilor
36. OtgantZflrea Structurilor dc Jandarmi montane, conform Ordinului Inspectorului
General al
Jandarmeriei
Române
nr. 9 din 05.07.20/1 privind
întrebuinţarea
structurilor
montane din
. k indni merin Română

B I B L I O G R A F I A DK C O N C U R S
în vederea ocupării lîincţiei de comandant de detaşament
Detaşamentul 4 Jandarmi Turda
I.
23.
4.
5.
6.

Legea nr. 550 din 29.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române cu
modificările şi completările ulterioare.
Legea nr 333/2003 (republicată) (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
proiecţia persoanelor.
Norme metodologice dc aplicare a Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea nr 301 din 1 1.04 2012 (actualizat),
Hotărâre Guvernului României nr 1.486 din 24 noiembrie 2005 (actualizată) privind asigurarea
pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
L E G E A nr 60 din 23 septembrie 1991 ('republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice,
L E G E nr 61 din 27 septembrie 1991 ('republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme dc convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

1-

Legea nr 182 din 12 aprilie 2002 (actualizată), privind proiecţia informaţilor clasificate.

8.

Legea nr, 80 din 11 iulie 1995 (actualizată) privind statutul cadrelor militare.
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9.
10.
11.
12.
13.

Legea nr 17 din 1 9 % (actualizată) privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. CU
modificările şi completările ulterioare
O R D O N A N Ţ Ă nr. 2 din 12 iulie 2001 ( ' a c t u a l i z a t ă " ) privind regimul juridic al contravenţiilor
(actualizată până la data de 30 iunie 2016*);
L E G E nr. 4 din 9 ianuarie 200S("actualizată*) privind prevenirea şi combaterea violenţei cu
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (actualizată pană la data de 23 decembrie 2016*);
Hotărâre Guvernului României nr 585 din 15 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiiloi clasificate în România;
Ordinul M A I nr. 177 din 16.11.2017 privind activitatea de management resurse umane in
unităţile militare ale Ministerului Afacerilor interne;

14. O M A l nr. 154/2004 privind activităţile dc educaţie fizică şi sport in M . A . I . ;
15. Ordinul L G . J . R nr 4 din 15.03.2017 privind asigurarea pazei obiectivelor şi transporturilor din
responsabilitatea Jandarmeriei Române, completai anexă la O T.G.J.R.. nrL 4 din 15 03 2016,
metodologia dc aplicarea a Ordinului I G J R_ nr. 4 din 15.03.2017 privind asigurarea pazei
obiectivelor şi transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române, şi cu precizări privind
aplicarea Ordinul L G . J . R . nr. 4 din 15.03.20i7 privind asigurarea pazei obiectivelor şi
transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române;
16. Fişa postului, pentru postul de comandant de detaşament la Detaşamentul 4 Jandarmi Turda cu
nr. 1902500 din 08 04 2016,
17. Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr 20 din 23 12 2014 privind unele
îndatoriri ale personalului militar din Jandarmeria Română care călătoreşte în străinătate în
interes personal;
IR. Ordin pentru aprobarea R G 1, Regulamentul de Ordine Interioară în unitate , nr M . 3S din
15.03.2016;
19. Ordinul M 64 din 10 06 2013 - Regulamentul Disciplinei Militare;
20. O R D I N nr 485 din 19 mai 2008 (actualizat) privind aprobarea Regulamentului general pentru
trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
21. Ordin al Vie c prim-ministrului pentru securitate naţională. Ministrul Afacerilor Interne nr. S/109
din 07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionări siiuaţilor speciale
sau de criză din domeniul de competenţă a structurilor M A I ,
22. O M A I . nr 60/02.03 2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere o ordinii
şi siguranţei publice, modificat şi completat prin O.M.A I nr 26 din 27.03 2015;
23. O M I . R . A . nr S/182/17 08 2010 privind planificare şi executarea misiunilor dc asigurare şi/sau
restabilire a ordinii publice,
24. O L G . J . R . nr. S/36 din 03.09.2013, privind intrcbuin|iirea structurilor de ordine publică din
Jandarmeria Română modificat cu O . I . G J . R nr S/4/19.02 2016,
25. Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr 9 din 05.07 2011 privind
întrebuinţarea structurilor montane din Jandarmeria Română
N O T A : Se studiază legislaţia actualizată cu toate modificările /completările, actualizările.
republicările intervenite, până la data de 17.11.2017. şi fişa postului in uz pentru care se
organizează concursul
Avizat:
Locoienent-coloncl B O L D F L O R I N
Căpitan 1 I O R I N C A R G E O R G E ŞTEFAN
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