
 
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – PATRIARHIA ROMÂNĂ 
COMISIA DE CONCURS 

 
 

Nr. 3186510 din 29.06.2022 
                                                                              
 

 
 

A  N  U  N  Ţ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar,  

Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu 

modificările şi completările ulterioare şi având în având în vedere Hotărârea Sfântului Sinod nr. 11549 din 
18.12.2017, Nota-raport nr. 3186002 din 12.04.2022 privind inițierea procedurii de ocupare a postului vacant de 

preot militar, conform Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, a Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Maramureș; 
 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română – Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș cu 
sediul în jud. Maramureș, municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 34, împreună cu Patriarhia Română cu sediul în 

Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, organizează: 
 

 

C  O  N  C  U  R  S : 
 

Pentru ocuparea unui post vacant de preot I din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Maramureș, prevăzut la poziția 25 din statul de organizare al unității, din rândul persoanelor care 

îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant 

 
 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, fişa postului mai sus menționat poate fi consultată, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Maramureș (026/2277779, 026/2277494, interior 24407), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia 
informaţiilor clasificate. 

 

Condiţii de participare: 

 

I. Pentru încadrarea funcției, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

    c) să aibă au capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic1; 

    e) să fie absolvenţi de studii universitare, cu diplomă de licență în Teologie Pastorală cu media minima 
8.50 (calculate cu formula media anilor de studii x 4 plus media de la licență, total împărțit la 5); 

    f) să obțină binecuvântarea ierarhului locului, să fie preoți hirotoniți cu vechime în activitatea pastorală de 

minim 2 ani; 
    g) să aibă o ținută morală și canonică ireproșabilă; 

    i) să obțină autorizaţie de acces la informaţii “Secret de serviciu” (după numirea în funcție); 
    j) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 

    k) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 
    l) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

    m) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
    n) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

                                                 
1
 Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor 

specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. 

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. 

 



    o) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în 
corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării 
medicale). 
 

Candidații declarați "admis" nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui 
partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 

 

 Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare se vor depune 
conform termenelor precizate în Graficul de desfășurare a concursului prevăzut în anexa nr. 2 a prezentului anunț. 

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere (anexă nr. 3), adresată 
inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii 

şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexă nr. 4), a curriculumului-vitae model Europass (anexă nr. 5), 

precum şi a copiei cărţii de identitate, la adresa de e-mail: resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro. 
ATENȚIE! În cuprinsul cererii de înscriere se va menționa, în mod obligatoriu postul vacant 

pentru care se candidează. 
 După depunerea cererilor de înscriere la concurs, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic de 

identificare (cod de concurs), care va deveni singurul mijloc de identificare a acestuia, ca alternativă în 
prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.  

 Acesta va fi comunicat candidatului prin intermediul adresei de e-mail de pe care a transmis cererea de 

înscriere la concurs, în timp util. 
 

II. Pentru participarea la concurs candidaţii înscriși constituie dosarul de recrutare exclusiv în format 
electronic, prin depunerea la adresa de e-mail resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro, a unor fișiere în 

format ”PDF” ce vor cuprinde:  
a) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă 

de licență și suplimentul la diplomă); 

b) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente 
doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; 

c) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 
precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

d) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţia candidatului (anexa nr. 6, respectiv anexa  

nr. 7);  
e) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de 

către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului - conform anexei  
nr. 8. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat); 

f) o fotografie color 9x12 cm; 
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile Ordinului ministrului afacerilor interne  

nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care 

formează personal pentru nevoile M.A.I., precum şi la concursurile de încadrare în M.A.I., din care să rezulte că este 
clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în M.A.I., eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

selecţiei (anexa nr. 9);     
h) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor 

letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog 

autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii; 
i) declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. I lit. j), k), l), 

m) și n) (anexa nr. 11). 
 

  La momentul depunerii, documentația va fi transmisă în volum complet.  
 

Atenţie! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv  
15.07.2022, ora  14.00, nu se vor mai înregistra documente în vederea completării acestora. 

 
 
 
 
 

 III. Examinarea medicală și evaluarea psihologică: 

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică2 se realizează de către structurile de specialitate ale M.A.I. 
exclusiv pentru candidații declarați ”admis”. 

 

                                                 
2
 Atenție! Se realizează distinct de punctul II lit. h) din prezentul anunț! 

mailto:resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro
mailto:resurse.umane@jandarmeriamaramures.ro


IV. Desfăşurarea concursului 
Concursul va consta în susţinerea unei examinări teologice, aceasta urmând a se desfășura în două 

etape: examinare orală (probă eliminatorie) și examenul scris, la sediul Patriarhiei Române din municipiul București, 
Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, potrivit graficului prevăzut în anexa nr. 2. 

Accesul în locația unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de 
identitate valabil. 

Baremele de corectare şi notare vor fi afişate după încheierea fiecărei probe.  

Aprecierea rezultatului fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Un punct se acordă din oficiu. 
În acord cu Hotărârea Sfântului Sinod, nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,50. 

Este declarat «admis» la concurs candidatul care a fost declarat «promovat» la toate probele concursului şi 
a obţinut nota cea mai mare la testul scris.  

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi 

notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» 
candidatul care are cea mai mare notă la aceasta. 

În cazul în care situatia de egalitate se menţine, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor 
obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care 

obţine nota cea mai mare. Acest interviu nu se contestă. 
Durata de rezolvare a probelor este de maxim 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs. 

Rezultatele la probele de concurs se afişează pe paginile de internet a Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Maramureș, respectiv www.jandarmeriamaramures.ro , Secţiunea carieră, a Jandarmeriei Române, respectiv 
www.jandarmeriaromana.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri și a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 

www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la avizierul unităţii 
organizatoare – Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, municipiul Baia Mare, Bulevardul 

Unirii, nr. 34).  

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probelor se depun la sediul unităţii organizatoare - 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 34) o 

singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare la avizierul unităţii (şi nu de la postarea pe pagina de internet).  
Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare pe paginile de internet a 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, respectiv www.jandarmeriamaramures.ro , Secţiunea carieră, 

a Jandarmeriei Române, respectiv www.jandarmeriaromana.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri și a Ministerului 

Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), 
precum şi la avizierul unităţii organizatoare – Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, 

municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 34).  
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Informaţiile legate de organizarea interviului de departajare vor fi comunicate ulterior, prin postare 

pe paginile de internet a Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, respectiv 
www.jandarmeriamaramures.ro, Secţiunea carieră, a Jandarmeriei Române, respectiv 

www.jandarmeriaromana.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri și a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 
www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la avizierul unităţii 

organizatoare – Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, municipiul Baia Mare, Bulevardul 

Unirii, nr. 34), după stabilirea datei şi programului activităţilor aferente acestei probe de către comisia de concurs. 
Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant 

nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în alte unităţi.  
  

V. Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului: 
 

 Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de 

organizare şi desfăşurare a concursului; 
 Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate 

etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs. 
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a site-ului Ministerul Afacerilor Interne, 

www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri, respectiv a site-ului Jandarmeriei Române 

www.jandarmeriaromana.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri, precum şi a Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Maramureș www.jandarmeriamaramures.ro, Secţiunea carieră.  

De asemenea se impune verificarea permanentă a avizierului unităţii organizatoare - Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Maramureș (jud. Maramureș, municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 34), întrucât 

comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.  
În perioada concursului, pe paginile de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie 

în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la 

cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs. 

http://www.jandarmeriamaramures.ro/
http://www.jandarmeriaromana.ro/
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http://www.jandarmeriamaramures.ro/
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 În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu 
pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu 

orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). 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. 
 În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din 
motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", oferta de ocupare a postului se 
face candidatului declarat “promovat” la ambele probe de concurs, clasat pe următorul loc, în ordinea 
descrescătoare a notelor obţinute. 

Candidatul declarat „admis” va depune documentele din dosarul de recrutare. După caz, copiile acestora se 
certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către secretarul comisiei de concurs și de 

către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu se mai realizează copii de 
către secretarul comisiei de concurs.  

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă 
documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că 

documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului declarat “promovat” la 
ambele probe de concurs, clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un 

alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou 

concurs, potrivit prevederilor art. 571 alin. (5) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 0262/277779, 0262/277494, interior 24407, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 14:00. 

 

ANEXE: 1. Tematica şi bibliografia de concurs (disponibilă și la adresa 
http://patriarhia.ro/images/pdf_2017/tematica_examen_selectionare_preoti_militari.pdf); 

             2. Graficul desfăşurării concursului; 
             3. Model cerere de înscriere; 

             4. Model declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
             5. Model C.V.; 

             6. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 

             7. Tabel nominal cu rudele şi soţia candidatului; 
             8. Consimțământ expres pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar; 

             9.  Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie; 
            10. Consimțământ informat; 

            11. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. I lit. j), k), 

l), m) și n) din prezentul anunț. 
                            

 

 
                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS 


