ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/Direcţia ____________________________________________

Nr. ___________din ______________
(înregistrat la unitatea de recrutare)
Codul unic de identificare1
JUD.
SCOALA

-

LOCURI

NUMĂR CERERE

Centrul zonal de selecție2 __________________________________________________________________

APROB
ȘEFUL UNITĂȚII DE RECRUTARE

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
pentru candidații la concursurile de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale MAI

DOMNULE __________________________,

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 __________,
etnia ____________ 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

1
2

DA

NU

ALTE MINORITĂŢI

DA

NU

Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare
Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016!

Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt 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 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.
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/cheltuielilor efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se
pedepseşte conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).
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.
Am luat cunoștința de faptul că la adresa de e-mail indicată voi primi, scanată, cererea-tip de
înscriere, completată cu informațiile referitoare la codul unic atribuit și centrul zonal la care sunt
arondat.

Data ______________

Semnătura,

_____________________________________________________________________________
NOTĂ:
- candidaţii 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

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016!

