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Vrei să ajungi jandarm?

Totul despre înscrierile la şcolile militare
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Bihor, din Oradea, recrutează candidaţi
pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
Bucureşti și Şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vreți să
începeți o carieră militară puteți afla informații de bază din acest articol, pentru
mai multe detalii este bine să vă informați de pe site-urile instituțiilor care vă
interesează.

La Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti sunt 5 locuri alocate Jandarmeriei
Române, la Facultatea de Ştiinţe Juridice
şi Administrative, pentru învăţământul cu
frecvenţă, domeniul de licenţă „Drept”,
programul de studii universitare de licenţă
„Drept”. Alte 50 de locuri sunt alocate la
Facultatea de Jandarmi, pentru învăţământul cu frecvenţă, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”,
programul de studii universitare de licenţă,
specializarea „Ordine şi siguranţă publică”
(din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi). Mai sunt alocate Jandarmeriei Române 5 locuri la Facultatea de Poliţie, pentru
învăţământul cu frecvenţă redusă, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii
şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă, specializarea „Ordine
şi siguranţă publică”.

Şcoli postliceale ale MAI

Alte 180 de locuri, dintre care 174 pentru
Jandarmeria Română și 6 locuri pentru SPP
sunt alocate la Şcoala Militară de Subofiţeri
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din
Drăgăşani (din care 3 locuri pentru romi şi
2 locuri pentru alte minorităţi). 175 locuri
sunt alocate la Şcoala Militară de Subofiţeri
Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni (din care
3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte
minorităţi).
Alte Instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru MAI sunt Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti – 2 locuri, Facultatea de Comanda
şi Stat major, Academia Tehnică Militară
Bucureşti – 38 locuri alocate MAI conform
specialităţilor, Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alo-

Casa Națională de Asigurări
de Sănătate

cu sediul în București, Calea Călărașilor
nr.248, bl. S 19, sector 3,
organizează concurs în data de 11 Mai
2017, la sediul C.N.A.S în Sala de consiliu
pentru ocuparea postului vacant de Președinte-Director General al CAS Bihor.
Termenul limită de depunere a dosarelor este
data de 27.04.2017 (inclusiv) până la ora 17.00.
Pe data de 03.05.2017, se vor afișa rezultatele
selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la CNAS –Cabinet
Președinte până la data de 04.05.2017 inclusiv,
se soluționează și afișează la sediul CNAS în
termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Concursul constă într-o probă scrisă ce se va
desfășura în data de 11.05.2017, începand cu ora
10.00, și interviu ce se va desfășura în termen
de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Proba scrisă se susține din bibliografia afișată pe site-ul CAS Bihor și la avizierul CAS Bihor.
Înterviul constă în testarea, pe baza unui plan
de interviu, a cunoștiințelor teoretice, practice
și a abilităților/competențelor manageriale.
Competențele manageriale vor fi testate prin
susținerea unui plan de management pentru
atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanță aprobați prin Ordinul
Președintelui CNAS nr.799/2015. Planul de
management va fi elaborat pentru perioada
mandatului, luând în calcul indicatorii pentru

cate MAI conform specialităţilor, Institutul
Medico-Militar Bucureşti – 5 locuri alocate MAI (Direcţia Medicală) specialitatea
militară „Medicină generală”, Academia
Forţelor Aeriene „Henry Coandă” Braşov
– Facultatea de Management Aeronautic,
12 locuri alocate MAI (IGAV), 10 la specialitatea militară „Management în aviaţie
– Aviaţie piloţi” și 2 la specialitatea militară
„Managementul traficului aerian – Controlor trafic aerian” – exclusiv bărbaţi, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
– 4 locuri alocate MAI conform specialităţilor, Academia Naţională de Informaţii
„M. Viteazul” Bucureşti - 14 locuri alocate MAI conform specialităţilor (9 locuri
- psihologie - informații, 5 locuri – studii
de securitate şi informaţii), Şcoala Militară
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Terestre „Basarab I” Piteşti – 12 locuri alocate MAI conform specialităţilor și Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 14
locuri alocate MAI conform specialităţilor.

Drumul până la absolvire nu este deloc simplu

Repartizarea pe beneficiar a locurilor
alocate MAI la instituţiile de învăţământ
ale MApN se va realiza ulterior admiterii,
în funcţie de media de admitere şi opţiune.
Candidaţii pentru aceste locuri trebuie să
îndeplinească criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de aceste instituţii,
mediatizate prin intermediul site-urilor
proprii.
Data limită pentru termenul de depunere a cererilor este 26 mai 2017 pentru instituţiile de învăţământ superior ale MAI
şi MApN şi şcolile postliceale ale MapN și
21 iulie 2017 pentru şcolile postliceale ale
MAI.
Data limită pentru depunerea dosarelor
de candidat este 19.06.2017 pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti
şi instituţiile de învăţământ ale MapN și
14.08.2017 pentru Şcolile Militare de Subofiţeri Jandarmi Drăgășani şi Fălticeni.
Pentru a fi admiși, candidaţii trebuie să
aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi

vorbit, să aibă capacitatea deplină de exerciţiu, să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta
de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la
concursul de admitere, să fie absolvenţi de
liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă un
comportament corespunzător principiilor şi
cerinţelor de conduită admise şi practicate
în societate, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire
penală ori de judecată pentru săvârșirea de
infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o
funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 7 ani, sa nu fi desfăşurat
activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt
definite prin lege, să aibă vârsta de pană la
27 ani, împliniți în anul participării la concurs pentru candidaţii pe locurile destinate
formării iniţiale a personalului militar şi pe
locurile MAI la instituţiile de învăţământ
ale MapN, să aibă înălţimea de minimum
1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile, să nu
aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta

un an bugetar, și va fi adaptat sistemului de
asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în forma scrisă va fi depus odată cu
dosarul de înscriere la concurs.
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:
1. să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială):
2. să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției: starea de sănătate va fi
dovedită prin examen medical de specialitate și
act doveditor:
3. să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu
funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar
și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate).
4. să nu fi fost sancționați pentru încălcarea
dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada
prin cazier fiscal;
5. să prezinte acte de identitate valabile, din
care să reiasă că sunt cetățeni români ,cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea
competentă;
6. să aibă calitatea de asigurați în sistemul
asigurărilor de sănătate potrivit legii.
Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de Președinte – Director general
al Casei de Asigurări de Sănătate sunt următoarele:
1. pregătire profesională și experiență necesară executării operațiunilor specifice postului:
I. pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă (copie legalizată);
II. pregătire complementară/managerială în

domeniul de activitate al candidatului în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare /specializări/competențe/master/doctorat (dovedite
prin acte- copii legalizate):
III. vechime în specialitate – minimum 7 ani
(carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt
înscris doveditor în acest sens);
IV. activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 5 ani;
2. candidații vor prezenta o recomandare de
la ultimul loc de muncă;
3. candidații vor prezenta un currriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
4. candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățiile lor manageriale, adaptate obiectivelor și indicatorilor de
performanță pentru postul de Președinte – Director general în sistemul asigurărilor sociale
de sănătate.
Condițiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana care va promova concursul pentru
ocuparea postului de Președinte – Director General în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate
sunt prevăzute la art.5 și art.6 din Ordinul Președintelui CNAS 799/2015 respectiv:
1. nu sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor
de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi titulari ai contractelor
de furnizare de astfel de servicii cu casele de
asigurări,
2. se suspendă de drept din funcţiile deţinute
anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior,
c) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale
din sistemul de asigurări sociale de sănătate
ale căror servicii se decontează din Fondul Na-

Termene și condiții

de vară, să fi obţinut la purtare, în perioada
studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state
membre ale Uniunii Europene în care nu
se evaluează prin notă, punctaj, calificativ
purtarea elevului și să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învățământ.
Cererile de înscriere se completează la
sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor, în municipiul Oradea, str. Universităţii, nr. 2, (tel. 0259.430.673 int. 24535
sau 24557), Serviciul Resurse Umane, de
luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00.
Candidaţii se vor prezenta pentru înscrieri
având asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris. Informaţii suplimentare
se pot obţine la aceeaşi adresă. Detalii privind tematica, bibliografia, etapele, probele
concursului de admitere și calendarul în
instituţiile de învățământ ale Ministerului
Afacerilor Interne pot fi consultate pe paginile web ale acestor instituţii: academiadepolitie.ro, jandarmeriafalticeni.ro și scoaladragasani.ro.
n Vasilică ICHIM
ţional Unic de Asigurări Sociale de S ănătate
(F.N.U.A.S.S.), unităţilor sanitare, cabinetelor
medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului
Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din
România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor,
respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, organizaţiilor centrale
şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizaţiilor
sindicale sau organizaţiilor patronale.
Dosarele de înscriere se depun la CNAS –
Cabinet Președinte iar documentele pe care
trebuie să le conțină sunt afișate pe site-ul CAS
Bihor la Secțiunea Structura instituției- posturi
vacante sau pot fi accesate direct la următorul
link www.casan.ro/casbh/page/posturi- vacante.html precum și avizierul CAS Bihor din Oradea, str. Borșului km 4.
Relații suplimentare privind condițiile de
participare la concurs, actele necesare înscrierii
și bibliografia de concurs se pot obține la sediul CNAS, la sediul CAS Bihor, pe pagina de
internet a CNAS, pe pagina de internet a CAS
Bihor precum și la Direcția Resurse Umane,
Salarizare și Evaluare Personal a CNAS telefon
0372/30-92-40.
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