ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
NESECRET

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie

Nr. _______
Data _______2022

DECLARAŢIE
de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Doamnă director,
Subsemnatul(a), ______________________________________, fiul/fica lui
__________________________ şi al (a) _________________________________, născut(ă) la data
de_____________________ în localitatea _______________________________________________,
judeţul ____________________________, CNP ____________________________________________,
posesor/posesoare al/a C.I. seria ______, nr. ____________________________, eliberată de
______________________________________, la data de __________________________________, în
calitate de candidat(a) la concursul pentru ocuparea postului de agent de poliţie I vacant la Compartiment
Financiar-Contabilitate, poziția 116 din statul de organizare, organizat de Centrul de Formare Iniţială şi
Continuă al M.A.I. – Orăştie în data de ______________, declar pe propria răspundere că am luat
cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare, interzise de lege sau care promovează idei şi
interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din
care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în situaţia în care
vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la
concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare, urmează să îmi
înceteze raporturile de muncă.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor
cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) 2016/679.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare)
_____________________________________________________________________________ şi mi-au
încetat raporturile de muncă (se scrie motivul - la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. _______,
alin. (____) din Legea nr. _____________ / ____________________.
Menţionez că nu am fost destituit dintr-o funcţie publică şi nu mi-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal
datele din prezenta declaraţie.
Data ___________________

Semnătura ____________________

