
          Anexa nr. 2   
 

Graficul desfăşurării concursului: 
 
 

Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Candidaţii depun cererea de înscriere, CV-ul, copia actului de identitate 

şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 

recrutare, la adresa de e-mail a unității organizatore: 

resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro 

De la data publicării anunţului 

până în data de 07.07.2022 

inclusiv (ora 14.00). 

Depunerea de către candidaţi a celorlalte documente constitutive ale 

dosarului de recrutare la adresa de e-mail  a unității organizatore: 

resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro 

Până în data de 15.07.2022 

inclusiv (ora 14.00) 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 18.07.2022 

Afişarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la 

concurs 

18.07.2022 – 19.07.2022 la sediul 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș  precum şi 

pe pagina de internet a 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș, a 

Jandarmeriei Române și a 

Ministerului Afacerilor Interne 

Desfăşurarea examinării orale În data de 20.09.2022, ora 09.00 

Afişarea rezultatului la examinarea orală 

După susţinerea probei, la sediul 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș  precum şi 

pe pagina de internet a 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș, a 

Jandarmeriei Române și a 

Ministerului Afacerilor Interne 

Depunerea contestaţiilor (după caz) la sediul unităţii organizatoare – 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, 

municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 34) 

În termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului la 

examinarea orală 

Soluţionarea contestaţiilor 

În termen de 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţii 

Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor, la sediul 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș  precum şi 

pe pagina de internet a 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș, a 

Jandarmeriei Române și a 

Ministerului Afacerilor Interne 

Desfăşurarea examinării scrise  În data de 23.09.2022, ora 09.00 



Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Afişarea rezultatului la examinarea scrisă 

După susţinerea probei, la sediul 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș  precum şi 

pe pagina de internet a 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș, a 

Jandarmeriei Române și a 

Ministerului Afacerilor Interne 

Depunerea contestaţiilor (după caz) la sediul unităţii organizatoare - 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, 

municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 34) 

În termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului la 

examinarea scrisă 

Soluţionarea contestaţiilor 

În termen de 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţii 

Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor, la sediul 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș  precum şi 

pe pagina de internet a 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș, a 

Jandarmeriei Române și a 

Ministerului Afacerilor Interne 

Afişarea rezultatului final al concursului 

Imediat după expirarea 

termenului de formulare a 

contestaţiilor sau concomitent cu 

afişarea rezultatelor la contestaţii, 

la sediul Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Maramureș  

precum şi pe pagina de internet a 

Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Maramureș, a 

Jandarmeriei Române și a 

Ministerului Afacerilor Interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


