MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BISTRIŢA” AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 2007079
Bistriţa, 02.09.2019

ANUNŢ ADMITERE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa – Năsăud recrutează candidaţi
în vederea participării la concursul de admitere – sesiunea ianuarie 2020, în instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
I. NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE
CIVILĂ “Pavel Zăgănescu” BOLDEŞTI, sesiunea de admitere ianuarie 2020
învăţământ postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie, subofiţerilor şi maiştrilor militari
învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an
Nr. locuri/beneficiar
Specialitatea/calificarea

Nr. total
locuri

Dintre
care

Nr. locuri beneficiar

Romi

Subofiţer de pompieri şi protecţie
civilă

275

Maistru militar auto

25

262 IGSU – Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă
5 IGAv – Inspectoratul General de Aviaţie
4 IGPR – Inspectoratul general al Poliţiei
Române
1 Comenduirea Garnizoanei
1 DGL – Direcţia Generală Logistică
2 SIE – Serviciul de Informaţii Externe
11 IGPR - Inspectoratul general al Poliţiei
Române
4 IGI – Inspectoratul General pentru Imigrări
1 DGL – Direcţia Generală Logistică
4 IGJR – Inspectoratul General al
Jandarmeriei
5 SIE - Serviciul de Informaţii Externe

2

-

II. DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE:
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 1, şi a
documentelor specificate în anunţ la capitolul „IV”, (mai puţin fişa medicală-tip MAI care trebuie
finalizată până la data limită de depunere a dosarelor de recrutare). Documentele specificate mai sus, se
depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bistriţa” al judeţului Bistriţa – Năsăud,
municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16, judeţul Bistriţa-Năsăud, până la data de 15 noiembrie 2019, între
întervalul orar 10.00-14.00 de luni până vineri.
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III.CONDIŢII ŞI CRITERII DE RECRUTARE:
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii şi criterii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie „apţi” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi îndeplinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi fost încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepția
candidaților 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;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs de admitere;
IV. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE:
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul Resurse Umane a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) diploma de bacalaureat (copie) - pentru absolvenții din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă
absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la
examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că
nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în 2019;
c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
d) copie ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiul de cotizare şi /sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
f) copia certificatului de căsătorie, precum şi după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă;
g) curriculum vitae – Europass (CV) ;
h) autobiografia;
i) tabelul nominal cu rudele candidatului;
j) cazierul judiciar;
k) trei fotografii 3/4 şi o fotografie color 9/12;
l) fişa medicală – tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.
Copiile documentelor prevăzute la literele b), c), d), e) şi f) se realizează de compartimentul cu sarcini
de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat.
Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copilor.
Documentele prevăzute pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activitățile prevăzute la
paragraful anterior nu se mai realizează.
Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidații aflaţi în următoarele situaţii:
• nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
• încearcă să fraudeze sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
• nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.
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În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii,
candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.
ATENŢIE !!!: Candidaţii la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, vor depune dosarele de recrutare complete până la data de 13
decembrie 2019.
V. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către
specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.
Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora,
locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin postare pe
pagina de internet a I.S.U. Bistriţa Năsăud.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza
testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet
indicate mai sus.
VI. EXAMINAREA MEDICALĂ
Examinarea medicală a candidaților se realizează la Centrul Medical Judeţean Bistriţa Năsăud (aflat în
incinta Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud).
Prezenţa candidaţilor la Centrul Medical Judeţean Bistriţa Năsăud se va face în baza unei adrese ce va
fi eliberată cu ocazia înscrierii (în zilele de luni, miercuri şi joi între orele 12.00 – 13.00).
VII. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA SEDIUL INSTITUŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
La înscrierea pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă
“Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost
declaraţi “apt medical”.
Înscrierea se realizează la sediul instituţiei de învăţământ, potrivit calendarului concursului de
admitere stabilit (postat pe site-ul instituţiei de învăţământ). În vederea înscrierii, candidaţii prezintă
următoarele documente:
• carte de identitate sau paşaportul, în original;
• diploma de bacalaureat în original/copie legalizată, precum şi foaia matricolă a studiilor
liceale în original/copie legalizată;
• alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (postat pe site-ul
instituţiei de învăţământ)
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau
echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
VIII. CONCURSUL DE ADMITERE
Concursul de admitere cuprinde probele eliminatorii şi proba de verificare a cunoştinţelor desfăşurate
la sediul instituțiilor de învăţământ.
Tematica şi bibliografia probei de verificare a cunoştinţelor sunt postate pe site-ul instituţiei de
învăţământ.
Probe eliminatorii:
• Contravizita medicală se realizează la sediul instituţiei de învăţământ, potrivit graficului
stabilit de către comisia de concurs.
• Evaluarea performanțelor fizice a candidaţilor se realizează în baza traseului practicaplicativ, potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii suplimentare privind evaluarea performanţelor fizice vor fi făcute publice pe site-ul instituției
de învăţământ (www.scoaladepompieri.ro).
Pentru participarea la proba de evaluarea performanţelor fizice, candidații se vor prezenta cu
echipamentul sportiv necesar, conform planificării.
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Concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” –
Boldeşti, respectiv înscrierea la concurs, probele eliminatorii, proba de verificare a cunoştinţelor se
organizează şi se desfăşoară în perioada 10 – 23 ianuarie 2020, conform graficului publicat de instituţia de
învăţământ. Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test grilă la disciplina matematică.
IX. ALTE INFORMAŢII
Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să
îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în
raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I.
pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes
la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în
eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.
Date suplimentare pot fi obţinute de pe site-urile www.isu-bistrita.ro şi www.scoaladepompieri.ro, la
sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al judeţului Bistriţa – Năsăud sau la telefon
0263/239404, int. 27010 – Serviciul Resurse Umane.
X. ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere de înscriere;
Anexa nr. 2 – Model curriculum vitae;
Anexa nr. 3 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;
Anexa nr. 4 – Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 5 – Model - Tabel nominal cu rudele candidatului;

INSPECTOR ŞEF

Colonel
dr. ing. FLOREA Constantin
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/Direcţia_______________________________________
Nr._____________din ___________________
(înregistrat la unitatea de recrutare)

Anexa nr. 1

APROB
ŞEFUL UNITĂŢII DE RECRUTARE

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul(a):_______________________________________________________ fiul (fiica)
lui ______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul ___________ , posesor al cărţii de identitate seria
____, nr. _____________, eliberată de _____________________________________, la data de
____________,
CNP_____________________, cetăţenia _______________________naţionalitatea ______________,
etnie____________, cu domiciliul în localitatea _________________________________,
str.________________________, nr._____, bl.______, ap._____, judeţul/sectorul___________,
telefon__________________,e-mail _______________________________________ şi reşedinţa în
________________________________________________________________ absolvent(ă)/elev(ă) în
ultimul an al(a) liceului _________________________________________, sesiunea_________; de
profesie_____________________, salariat(ă) la_________________________________, starea civilă
__________________________,cu serviciul militar________________________________,la arma
_____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.
LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE:________________
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţia/unitatea de
învăţământ_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sesiunea _______________________
LOCURI PENTRU ROMI

DA

NU 

ALTE MINORITĂŢI

DA

NU 

Am absolvit Facultatea/ sunt student în anul _____de/la ____________________________________
_________________________________________________________________________________
Forma de învăţământ ______specializare_________________fără taxăanul_____cu taxă anul____
Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de
obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor:
- cartea de identitate sau paşaportul, în original;
- diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru
absolvenţii promoţiei 2019) în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media
generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a
fost eliberată diploma;
- foaia matricolă a studiilor liceale, în original;
- alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situaţia în care declarat „ADMIS”,
am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile
angajamentului pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „ADMIS”.
Am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea
sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase
la concursul de admitere sunt bugetate.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a
condiţiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de
admitere ar fi permis acest fapt.
Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul
şcolarizării/cheltuitelor efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat la cunoştinţă cu prezenţa cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecințe juridice, constituie infracțiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte
conform legii.
De asemenea, am luat la cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal, şi sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la Serviciul Resurse Umane din
cadrul structurii unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele solicitate.

Data

________________

Semnătura,

NOTĂ:
- candidații care optează pentru locurile minorităţilor naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva etnie/minoritate naţională
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X.

Anexa nr. 2 - Model curriculum vitae
CURRICULUM VITAE
MODEL EUROPASS
Instrucţiunile pentru completarea C.V.-ului Europass pot fi accesate pe pagina:
http://europass.cedefop.europa.eu

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Fix:
Mobil:
(rubrică facultativă)
(ziua, luna, anul)

Locul de muncă vizat / Domeniul (rubrică facultativă)
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională
relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Limba

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Discurs
oral

Scriere
Exprimare
scrisă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior
Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul

Semnătura ____________________

Data _____________

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI
Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată
şi semnată.
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, luna,
anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), numele şi
prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine
cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până
în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile
îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea,
precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada,
arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală,
judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi
când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – în
ce ţări, perioada.
3. Date despre rude:
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul naşterii,
cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi
numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele
prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

Semnătura,__________________

Data, ___________

DECLARAŢIE

Anexa nr.4

De confirmare a luării la cunoştinţă despre condiţiile, legale, criteriile specifice,
condiţiile de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul
neîndeplinirii acestora, precum şi acordul pentru efectuarea verificărilor specifice
DOMNULE INSPECTOR ŞEF
Subsemnatul_______________________________________________________________fiul lui
_______________________ şi al __________________________, născut la data de ______________în
localitatea_____________________________,judeţul/sectorul__________________________________
CNP.______________________ posesor al BI / CI seria_______nr________________,eliberat(ă)
de______________________, la data de_______________________,în calitate de candidat la concursul
de admitere la _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
organizat de___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________sesiunea(data)________________
declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile legale şi criteriile specifice de
recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ, precum şi despre condiţiile de
organizare a concursului.
Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare, interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi fi
declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională (în caz afirmativ urmează precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare) şi
mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă______________(se scrie motivul – la
cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art.____alin. ____(___) din Legea nr. _____/_________.
Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia in care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere, ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat, chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis acest
fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului.
Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe
juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepsește conform legii.
Declar susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat
personal toate datele din prezenta declaraţie.
Data_____________

1
2

Semnătura ______________

Pentru candidații la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.
Director general/director/inspector şef, după caz.

Anexa nr. 5
TABELUL NOMINAL
cu rudele ________________________________________________________
Nr.
crt

Numele şi prenumele
(numele purtat anterior)

0

1

1
*CNP

2.
*CNP

3
*CNP

4
*CNP

5
*CNP

6
*CNP

Gradul
de
rudenie

2

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia /
profesia/
funcţia

Locul de muncă
(adresa/telefon)

3

4

5

6

____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)

tata________________

Date privind domiciliul
(a se completa corect şi
complet)

Consimt
la prelucrarea
datelor cu caracter
personal potrivit
Regulamentului UE
679/2016.

7

8

localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................
localitatea..................................

tata________________

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................
localitatea..................................

tata________________

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................
localitatea..................................

tata________________

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................
localitatea..................................

tata________________

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................
localitatea..................................

tata________________

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................

Nr.
crt

Numele şi prenumele
(numele purtat anterior)

0

1

7
*CNP

8
*CNP

9
*CNP

10
*CNP

11
*CNP

12
*CNP
Data

Gradul
de
rudenie

2

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia /
profesia/
funcţia

Locul de muncă
(adresa/telefon)

3

4

5

6

____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)

tata________________
mama______________
tata________________
mama______________
tata________________
mama______________
tata________________
mama______________
tata________________
mama______________

tata________________
mama______________

Date privind domiciliul
(a se completa corect şi
complet)

7

Consimt
la prelucrarea
datelor cu caracter
personal potrivit
Regulamentului UE
679/2016.

localitatea..................................

8

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................

Semnătura

_______________

1. În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţiei a acestor date. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel,
candidatul /personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 679/2016.

