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

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 324873
Fălticeni, 15.12.2020

ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGICĂ
a candidaților recrutați pentru concursurile organizate pentru ocuparea
unor posturi vacante de execuție, prin trecerea maiștrilor
militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (planificate a avea loc în perioada
09-11.01.2021)
Vă aducem la cunoştinţă, că în perioada 21-22.12.2020, ora 09.00 se va desfăşura
evaluarea psihologică a candidaţilor recrutați pentru concursurile organizate pentru
ocuparea unor posturi vacante de execuție, prin trecerea maiștrilor
militari/subofițerilor în corpul ofițerilor
Candidaţii se vor 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, conform graficului de mai jos, între orele 08.00 - 08.30 şi vor
avea obligatoriu asupra lor următoarele:
- cartea de identitate și legitimație de serviciu/adeverință;
- pix sau stilou cu cerneală permanentă;
- ochelari de vedere (unde este cazul);
- materiale de protecție individuală: mănuși de unică folosință și mască de
protecție (pe care le vor purta pe toată perioada evaluării).
NOTĂ:
- la prezentarea pentru susţinerea evaluării psihologice, candidaţii 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) .
Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.
ATENȚIE!!! CANDIDAȚII CU TEMPERATURĂ CORPORALĂ PESTE 37,3 GRADE CELSIUS,
LA DOUĂ MĂSURĂTORI SUCCESIVE NU LI SE VA PERMITE ACCESUL ÎN UNITATE!
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Candidați planificați pentru evaluarea psihologică în data de 21.12.2020
Nr. crt.

Cod de concurs alocat concurs

1.

SMSJF-FIN-15-324777

2.

SMSJF-PMF-41-324764

3.

SMSJF-PMF-41-324785

4.

SMSJF-PMF-41-324819

5.

SMSJF-PMF-42-324766

6.

SMSJF-PMF-42-324806

7.

SMSJF-PNLPM-79-324796

8.

SMSJF-PNLPM-79-324822

9.

SMSJF-PSULS-32-324803

10.

SMSJF-PSULS-35-324775

11.

SMSJF-PSULS-35-324788

12.

SMSJF-PSULS-35-324802

13.

SMSJF-PSULS-35-324834

14.

SMSJF-TJ-23-324787

15.

SMSJF-TJ-23-324791

16.

SMSJF-TJ-23-324793

17.

SMSJF-TJ-23-324804

18.

SMSJF-TJ-23-324812

19.

SMSJF-TJ-27-324789

20.

SMSJF-TJ-27-324794

21.

SMSJF-TJ-27-324824

22.

SMSJF-TJ-28-324829

Notă: Pentru candidații care au depus cereri de înscriere pentru mai multe concursuri și care au primit mai
multe coduri de concurs, s-a utilizat codul pentru prima cerere depusă, urmând ca avizul psihologic sa fie
conexat la toate dosarele de recrutare.
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Candidați planificați pentru evaluarea psihologică în data de 22.12.2020
Nr. crt.
1.

Cod de concurs alocat concurs

2.

SMSJF-PMF-39-324801

3.

SMSJF-PMF-39-324823

4.

SMSJF-PMF-39-324826

5.

SMSJF-PMF-41-324773

6.

SMSJF-PMF-41-324807

7.

SMSJF-PMF-41-324814

8.

SMSJF-PMF-41-324825

9.

SMSJF-PMF-41-324830

10.

SMSJF-PMF-42-324776

11.

SMSJF-PMF-42-324817

12.

SMSJF-PNLPM-79-324805

13.

SMSJF-PNLPM-79-324811

14.

SMSJF-PNLPM-79-324828

15.

SMSJF-PSULS-32-324765

16.

SMSJF-TJ-23-324767

17.

SMSJF-TJ-23-324780

18.

SMSJF-TJ-23-324786

19.

SMSJF-TJ-23-324792

20.

SMSJF-TJ-23-324831

21.

SMSJF-TJ-27-324800

22.

SMSJF-TJ-27-324820

SMSJF-PMF-39-324790

Notă: Pentru candidații care au depus cereri de înscriere pentru mai multe concursuri și care au primit mai
multe coduri de concurs, s-a utilizat codul pentru prima cerere depusă, urmând ca avizul psihologic sa fie
conexat la toate dosarele de recrutare.
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