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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ IAŞI 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, 

str. George Coşbuc nr. 3-5 (Tel. 0232/460063), 

 

recrutează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere organizat în 

anul 2022 sesiunea (octombrie-decembrie) la Școala de Pregătire a Agenților 

Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea 

 

 

Unitatea de învăţământ 
Specializarea/ 

calificarea 
Solicitări de aprobare 

Nr. locuri 

Total  

Din care  

Romi 
Alte 

minorități 

Şcoala de Pregătire a 

Agenţilor Poliţiei de 

Frontieră „Avram Iancu” - 

Oradea 

Agent de 

poliţie de 

frontieră 

 

 240 IGPF  
 

240 2 2 

 

 

 

Rugăm persoanele interesate de admitere să acorde atenţie sporită citirii acestui 

anunţ şi să urmeze întocmai paşii descrişi pentru realizarea înscrierii. 

Vă dorim mult succes. 
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I. CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE LA ADMITERE 

 

 Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii şi au obligaţia: 

 Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; 

 Să cunoască limba română scris şi vorbit; 

 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 Să fie apţi din punct de vedere, medical, fizic și psihologic;  

 Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în 

care participă la concursul de admitere; 

 Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, în situaţia candidaţilor la 

concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal şi la programele de studii 

universitare de licenţă ori să fie licenţiaţi în specializări universitare necesare structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia candidaţilor la programele de studii universitare 

de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie; 

 Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de 

poliţist; 

 Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

 Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

 Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege; 

 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 

îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale. 

 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; 

 Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de 

învăţământ; 

 Să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B; 

 Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursul de admitere în instituţiile de 

învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau 

organizaţii cu caracter politic; 

 Să constituie dosarele de candidat în volum complet şi să îl depună în termenul 

limită prevăzut; 

 Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, 

declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun la 
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dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită 

potrivit legii. 

  

II. MODUL DE ORGANIZARE A RECRUTĂRII 

 

  Locul depunerii documentelor necesare realizării înscrierii: 

Înscrierea candidaților la instituţiile de învăţământ postliceal ale MAI prevăzute în 

acest anunţ se realizează în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate 

sau la care locuieşte în mod curent, cererea-tip de înscriere prevăzută în anexă se 

completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmite, exclusiv în 

format electronic, la adresa de e-mail  concurs.itpfiasi@igpf.ro, în perioada 21.10-

04.11.2022 inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. 

Candidații vor primi răspuns, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 

primirii cererii de înscriere (aceasta va conține un cod unic de identificare, folosit pe 

întreaga procedură de concurs, precum și centrul zonal la care este arondat). 

Candidții se pot înscrie la o singură școală postliceală. 

 

  Documentele ce vor fi depuse la momentul prezentării pentru înscriere: 

 

 Pentru realizarea înscrierii, candidaţii vor ţine cont de următoarele reguli şi se 

vor prezenta la sediul unităţii de recrutare cu următoarele documente ce fac parte 

integrantă din acest anunţ ca anexe şi care vor fi printate şi completate olograf de 

către aceştia cu majuscule, cu instrument de scris având cerneală/mină de culoare 

albastră: 

 toţi candidaţii vor printa şi completa Declaraţia 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, prezentată în anexa nr. 7; 

 candidaţii vor printa şi completa Cererea tip de înscriere, prezentată în 

anexa nr. 1; 

 candidaţii vor aduce o copie a cărţii lor de identitate pe foaie A4; 

 toţi candidaţii vor printa şi completa Formularul de înscriere cu datele cerute 

conform anexei nr. 2; 

 Documentele vor fi printate faţă-verso pe foaie. 

 

  În funcție de domiciliu, unitățile teritoriale la care se vor depune dosarele sunt: 

 

 La sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (str. George 

Coşbuc nr. 3- 5, mun. Iaşi) pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Iaşi. Program de 

mailto:concurs.itpfis@mai.gov.ro


 

4 

 

lucru cu candidaţii: orele 08:00 – 16:00 (inclusiv  în zilele de sâmbătă și duminică). 

Număr de telefon de contact: 0232/460063. 

 

 La sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani (str. Sucevei 

nr. 2, mun. Botoşani) pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Botoşani. Program de 

lucru cu candidaţii: orele 08:00 – 16:00(inclusiv  în zilele de sâmbătă și duminică). 

Număr de telefon de contact: 0231/510411 sau 0231/510211. 

 

 La sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui (str. Dobrina nr. 

18, mun. Vaslui) pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Vaslui. Program de lucru 

cu candidaţii: orele 08:00 – 16:00 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică). Număr de 

telefon de contact: 0235/480302, 0235/480306 sau 0235/481317. 

 

 La sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi (bld. Dunărea 

nr. 63, mun. Galaţi) pentru candidaţii care domiciliază în judeţele Galaţi şi Brăila. 

Program de lucru cu candidaţii: orele 08:00 – 16:00 (inclusiv în zilele de sâmbătă și 

duminică). Număr de telefon de contact: 0236/491066 sau 0232/469094. 

 

 candidaţii care optează pentru locurile Poliției de Frontieră și nu au 

domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat, vor fi recrutați de către structurile 

de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului 

General al Poliției Române din judeţul în care locuiesc potrivit cărții de identitate. 

 

Data limită de realizare a înscrierii: 

Candidaţii care doresc să participe la admiterea în cadrul instituţiilor de învăţământ 

postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea octombrie - decembrie 2022 au 

obligaţia de a transmite pentru înscriere documentele mai sus menţionate până la data de 

04 noiembrie 2022. 

 

La înscriere, candidaților li se atribuie, potrivit Dispoziţiei DGMRU nr. 

II/14318 din 19.10.2022, un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de 

concurs. 

Codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, se 

menționează în scris pe cererea de înscriere de către persoana cu sarcini de recrutare, se 

scanează și se comunică candidatului la adresa de e-mail indicată în cerere, în termen de 

cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. 

 

III. ACTELE ŞI DOCUMENTELE NECESARE  PENTRU CONSTITUIREA 

DOSARULUI DE RECRUTARE ÎN VOLUM COMPLET 
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În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție M.A.I. 

coroborate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la acelaşi act normativ şi 

Dispoziţiei DGMRU nr. II/14318 din 19.10.2022, candidaţii vor depune un dosar de 

carton tip plic ce va trebui să conțină următoarele documente: 

1. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în copie legalizată sau copie certificată 

cu originalul de către lucrătorul responsabil cu recrutarea (în acest caz candidaţii vor 

aduce şi originalele la momentul depunerii dosarului pe lângă copii simple). 

Absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii 

menţionate/adeverința de promovare a examenului de bacalaureat la instituţia de 

învăţământ, cu ocazia înscrierii. Candidații care au absolvit studii liceale în afara 

României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), vor depune: 

  - copia diplomei echivalente obţinută în străinătate; 

  - traducerea legalizată a diplomei echivalente; 

  - atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate 

din cadrul Ministerului Educației Naționale, în copie, certificată cu originalul de 

către funcționarul competent (în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se 

acceptă); 

2. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor 

judecătoreşti privind starea civilă; 

3. Copii ale carnetului de muncă, adeverinţe reprezentând vechimea în muncă și, 

dacă este cazul, a livretului militar; 

4. Adeverința medicală, al cărei formular este prevăzută în anexa nr. 3, după 

listarea față-verso, va fi completată pe prima pagină de către medicul de 

familie; 

5. Consimțământul informat completat şi semnat de candidat în mod lizibil al cărui 

formular este prevăzut în anexa nr. 3;  

6. Curriculum vitae (CV) – format Europass. Acesta va fi completat pe calculator de 

către candidat şi printat;  

7. Autobiografia. Acesta este un document ce va fi scris de mână după îndrumarul 

prezentat în anexa nr. 4. 

8. Tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului, prezentat în anexa nr.5, 

va fi printat şi completat olograf. În ultima coloană a tabelului se va proceda la 

solicitarea consimţământului scris al rudelor trecute în acesta pentru diseminarea 

datelor lor cu caracter personal; 

9. Certificatul de cazier judiciar al candidatului în termen de valabilitate. Acesta 

poate fi înlocuit și de un extras de pe cazierul judiciar al candidatului, care se 
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solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare pe baza consimțământului 

expres al candidatului (Anexa nr. 8); 

10. O fotografie color de dimensiunea 9 x 12 cm; pe spatele acesteia va fi trecut 

numele, prenumele si CNP–ul candidatului; 

11. Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct 

acestora, depun la dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizație 

etnică/minoritară, constituită potrivit legii, prin care atestă apartenenţa la această 

minoritate/etnie şi depun la dosar o declaraţie pe propria răspundere privind 

apartenenţa la aceasta conform modelului prezentat în anexa nr. 6; 

 

Data limită de depunere a dosarelor candidaţilor declarați apt psihologic și 

medical: 

Candidaţii care constituie dosare pentru admiterea în cadrul Școlii de Pregătire a 

Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – sesiunea octombrie - decembrie 

2022 au obligaţia de a depune dosarele de candidat în volum complet la unităţile de 

recrutare până la data de 17 noiembrie 2022, ora 16:00.  

 

ALTE PECIZĂRI DE INTERES 

 

Evaluarea psihologică: 

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 11 noiembrie 

2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, 

potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare. Detalii 

privind evaluarea psihologică (datele şi locul desfăşurării) vor fi postate pe site-ul ITPF 

Iaşi. 

  Situații care determină încetarea activității de recrutare și selecţie: 

 - nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului de recrutare în volum 

complet, de către candidați; 

 - încercarea sau fraudarea, prin orice mijloace, a activității de recrutare și selecție de 

către candidați; 

 - neîndeplinirea, în mod cumulativ, a condiţiilor şi criteriilor de admitere; 

          - prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine 

eliminarea din concurs a respectivului candidat, iar în cazul în care descoperirea falsului se 

face, după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă. 

În cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute mai sus se face după încheierea 

admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de 

şcolarizare în care se află. 

Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea 

rezulatului final sunt retraşi din concurs. 
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        Precizări legate de desfăşurarea concursului de admitere: 

 

Probele de concurs pentru admitere sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba 

de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10 în cazul probei de 

evaluare a cunoștințelor și de la 5 la 10, respectiv ”Nepromovat”, în cazul probei de 

evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minim 5.  

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota 

maximă cuprinde: 

- subiecte din disciplinele: limba română - 40% și limba străină - 15%; 

- subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a 

instituțiilor politice ale statului - 20%; 

- subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de 

analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%; 

La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din 

oficiu, reprezentând 10% din nota maximă. 

Nota finală se calculează  ca medie aritmetică a notelor obținute la probele 

prevăzute mai sus. 

Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor se publică pe site-

ul unității de învățământ organizatoare. 

 

Probele de concurs se susțin în centrele zonale de selecție potrivit arondării, după 

cum urmează: 

- Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni pentru 

candidații din județele: Botoșani, Iași, Vaslui; 

- Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina pentru candidații din 

județul: Galați; 

 

 Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 23-

29 noiembrie 2022, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care candidatul a optat, în 

centrele zonale de selecţie, potrivit arondării. 

Repartizarea pentru susținerea probei prevăzute la paragraful de mai sus se 

realizează de către unitatea de învăţământ pentru care au optat candidaţii, iar planificarea 

pentru susţinerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondaţi aceştia. 

La proba de evaluare a performanţei fizice nu se admit contestaţii, repetări sau 

reexaminări. 

Repartizarea, planificarea şi rezultatele obţinute sunt aduse la cunoştinţa 

candidaţilor prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituţiilor de învăţământ pentru 

care au optat candidaţii, precum şi al centrelor zonale de selecție. 
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Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 10 decembrie 2022, la 

unitatea de selecție de către candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei 

fizice. 

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de 

identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul 

sportiv necesar.  

Rezultatele obținute de candidați se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe 

site-ul oficial al unităţii de selecţie şi se transmit unităţilor de învățământ pentru care au 

optat candidaţii. 

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaţilor se afişează pe site-ul fiecărei unităţi de 

învăţământ. 

 

Soluționarea contestațiilor 

Contestațiile la proba  de evaluare a cunoștințelor se transmit exclusiv online la 

adresa de e-mail postată pe site-ul unităţii de învăţământ şi se soluţionează în termen de 48 

de ore de la expirearea termenului de depunere. Candidaţii pot contesta numai rezultatul 

obţinut la propria lucrare. 

Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul unității de 

învățământ. 

 

Departajarea 

Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele 

criterii: 

a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat; 

b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului 

naţional de bacalaureat; 

c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional 

de bacalaureat; 

d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării din cadrul 

examenului naţional de bacalaureat; 

e) media aritmetică a mediilor anuale obţinute pe parcursul studiilor liceale la prima 

limbă străină, potrivit foii matricole; 

f) media aritmetică a mediilor anuale obţinute pe parcursul studiilor liceale la a doua 

limbă străină, potrivit foii matricole; 

În situaţia menţinerii egalităţii candidaţilor după aplicarea criteriilor de departajare 

prevăzute la alineatul de mai sus, comisia de concurs de la nivelul unităţii de învăţământ 

realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta. 

În cazul mediilor egale, candidaţii care nu au susţinut examenul naţional de 

bacalaureat în sistemul de educaţie din România şi deţin atestatul de recunoaştere a 

mailto:admitere@academiadepolitie.ro
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studiilor, nu participă la departajare, aceştia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu 

medii egale. 

Departajarea prevăzută la primul alineat al acestui subcapitol (departajare) este 

aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea 

candidaților eligibili.  
 

       Examinarea medicală: 

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 

105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de 

admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 15 decembrie 2022 – 20 

ianuarie 2023. 

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații care au susţinut şi au 

promovat probele de concurs cu privire la continuarea procedurilor de selecție și 

prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) 

din anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale 

eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare. 

Unităţile de învăţământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au 

finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la 

concursul de admitere. 

 

Afişarea rezultatelor finale: 

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea 

descrescătoare a notelor finale. 

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe 

site-ul oficial al unității de învățământ, până la data de 25 ianuarie 2023. 
 

 

Anexe 
 

1. Cererea tip de înscriere; 

2. Formularul de înscriere; 

3. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat; 

4. Autobiografie (îndrumar); 

5. Tabel nominal cu rudele candidatului; 

6. Declaraţie pe propria răspundere privind apartenenţa la o minoritate/etnie – dacă 

este cazul; 

7. Declaraţia 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; 

8. Consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar 



 

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

Anexa nr. 1   

 

ROMÂNIA                     

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI 

Nr. ________________din __________________ 

(înregistrat la unitatea de recrutare) 

 

Codul unic de identificare
1
  

 

  -    -   -         

JUD.  SCOALA   LOCURI  NUMĂR CERERE 
 

Centrul zonal de selecție
2
 __________________________________________________________________  

 

 

 

APROB 

ŞEFUL I.T.P.F. IAȘI 
 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
3
  

 

 

DOMNULE INSPECTOR ȘEF, 

 

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                          ALTE MINORITĂŢI 

 

 

 

                                                           
1
 Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare 

2
 Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare 

3
 Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal ale MAI 

 DA NU   DA NU 



 

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 și completările ulterioare, 

referitoare la interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți. 

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 cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 

personal şi 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 şi libera circulaţie 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, cerea-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 



Anexa nr. 2 
TABEL DATE CANDIDAT PENTRU ADMITEREA LA INSTITUŢIILE DE      

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

A SE COMPLETA CU MAJUSCULE 

  FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Instituţia de învăţământ pentru 

admitere  

Școala de Pregărie a Agenților Poliției de 
Frontieră ”Avram Iancu” – Oradea 

Nume şi Prenume candidat  

Nume anterior (conform 

certificatului de naştere) 
 

Cod Numeric Personal              

Cod unic de identificare                   

Prenume Tată  

Prenume Mamă  

Localitate naştere/judeţ   

Stare civilă 
□Necăsătorit/ă  □Căsătorit/ă □Divorţat/ă  

□Văduv/ă  □Recăsătorit 

Etnie  

Adresă domiciliu  

Liceu militar? (în caz afirmativ se 

va trece numele licelului) 

□ Nu 

□ Da _______________________ 

Anul susţinerii examenului de 

bacalaureat 
 

Limba străină la admitere □ Engleză                  □ Franceză   

Serie şi nr. Carte de Identitate (C.I.)  

Data eliberării C.I.  

Data expirării C.I.  

Număr telefon mobil  

Adresă de eMail  



                                              Anexa nr. 3 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/14318 din 19.10.2022                   

(Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020) 

Cabinet medical 

......................................... 

(numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) 

Nr. ............................/........................... 

 

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 

 

Se adevereşte că dl/dna …………................................................................................, 

născut(ă) în anul ........, luna …....., ziua ……....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. 

.................................................., emis(ă) de .................... la data ......................., 

cod numeric personal I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I, este înscris(ă) pe 

lista de capitaţie începând cu data............................................................................ 

  Se află□/nu se află□ în evidență sau sub observație cu: 

1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune 

infecţie COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice. 

Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor 

tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea dioptriilor), 

discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, 

cifoze, picior plat, deformaţii diverse^1)) 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile 

(inclusiv alcoolismul etc.) 

..........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

   CLINIC SĂNĂTOS: DA□ / NU□   

 

Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere 

la o instituție de învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.  

 

Data ……………………………………………… 

Semnătura şi parafa medicului de familie 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate 
privind acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi 
ştampila cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele se vor completa cu  majuscule, fără 
prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale unanim recunoscute. 
Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical. 
NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea 

cadrului legal invocat. 

 
^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice 
aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor 
interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii 
Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 
examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine 
publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de 
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de 
soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul 
cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



 

                                                                                   
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Direcţia medicală 

Unitatea ................................................................................................................ 

 

 

 

Din analiza conținutului prezentei adeverinţe se constată: 

 

 

 

□ POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care 

formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform  

prezentei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie. 

 

SAU 

^1) „INAPT“□, conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 

apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, 

directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii 

Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de 

Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014^2)  (în baza 

antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, bolilor neuropsihice și toxicomaniilor 

consemnate de către medicul de familie), sens în care NU POATE PARTICIPA la 

concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru 

nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.; 

 

 

Data ...................... 

 

Semnătura şi parafa medicului de unitate 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa 

Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi 

efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 
^1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină 
expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.  
^2) pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada 
şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi 
de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care 
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în 
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi 
completările ulterioare.                         

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 (Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020) 

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 
 
 

 

Subsemnatul(a) ..............................................................................., CNP .................................., domiciliat(ă) 

în str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ........., localitatea 

.............................................., judeţul .........................., telefon .................................., 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate cu 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de 

admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi 

la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne. 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale 

privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de 

învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de 

soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul 

cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, 

ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, 

directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului 

medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate 

naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru 

candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în 

serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi că în urma 

examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal 

pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din aceasta. 

    Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli neuropsihice, 

boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau 

implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. 

    Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor sportive de către 

subsemnatul(a). 

 
     Semnătura candidatului ..................................  

Data ............................. 

 

     

 
NOTĂ: 
Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată 
cu respectarea cadrului legal invocat. 

 

http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662
http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662


 

 

AUTOBIOGRAFIE 

 
- Autobiografia va fi redactată personal, citeţ, cu stilou cu cerneală albastră sau pix de culoare 

albastră, pe coli de hârtie format A-4, numai pe o faţă, cu margine pentru îndosariere (3 cm.), cu 

respectarea felului scrisului din model (aliniate, majuscule, litere mici, etc.). 

- Nu se admit date incomplete, abrevieri sau ştersături; 

- Copii, fraţii şi surorile candidatului, fraţii şi surorile soţiei se vor trece în ordinea vârstei. 

- Se va respecta întocmai modelul de mai jos, candidaţii adaptând fiecare frază din model la situaţia 

concretă în care se află. 

- Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând de la clasele I şi 

până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se 

funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor în care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară 

activitatea, precizând adresa acestora.  

- Pentru fiecare perioadă descrisă (inclusiv de la domiciliu) vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc 

bine activitatea candidatului, locurile de muncă şi domiciliile acestora. 

- Numele, prenumele și denumirea instituțiilor (ex: Colegiul/Liceul MIHAI EMINESCU )se scriu 

cu majuscule. 

 
Subsemnatul(a) … (numele şi prenumele),(nume purtate anterior)..., sunt născut(ă) la data de..(zi, luna, 

anul)…, în …(satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor).., 

fiul(fiica) lui ……. şi al ……., domiciliat(ă) în loc. ……, str. ……, nr. …., bloc …., scara …, etaj …, ap. …, 

judeţ(sector) ….., cetăţenia …..……, etnia ……,religia …..., starea civilă ..(căsătorit, necăsătorit, divorţat, 

văduv)…, am(nu am) ..… copii, absolvent(ă) al … (se trec studiile cele mai avansate precizându-se modul de 

absolvire – cu diplomă de bacalaureat, de licenţă, etc.)…, cunosc (nu cunosc) limba … (engleză, rusă, franceză, 

etc.) .., nivel ..(începător, mediu, avansat)…, de profesie …….., încadrat la ……….., în funcţia de …………, 

număr de telefon acasă: ….., la serviciu: ….  . 

Exemplu: 

Pot da relaţii: 

1. dl. Popescu Ionica – vecin, apartament 34, pensionar; 

2. dl. Iliescu George –vecin, apartament 23, inginer chimist la ........................; 

 

În perioada  2000 – 2004 am urmat cursurile claselor I – VIII la Şcoala generală nr. 197 Bucureşti, 

str. Drumul Taberei, nr. 36, sector 6... 

Pot da relaţii: 

3. dl. Pană Ion – vecin, apartament 34, pensionar; 

4. d-na Ilie Geta –vecină, apartament 23, inginer chimist la ........................; 

 

În perioada  sept.2004 – ian.2008 am îndeplinit serviciul militar la U.M. 0… Baia Mare, arma ….., 

specialitatea ..(auto, transmisiuni, geniu-chimic, etc,), de unde am trecut în rezervă cu gradul de ….. . 

Pot da relaţii: 

1.cpt.Iorga Benone  - comandant companie, U.M. 0.........Baia Mare; 

2.plt. maj. Turcu George - comandant pluton, U.M. 0........Baia Mare; 

 

În perioada  feb.2008 – 20099 am fost încadrat la ………., în funcţia de …….. . 

Pot da relaţii: 

1. dl. Ion Cristian – şef atelier strungărie, secţia 2, S.C. „Ascensorul” S.A. Bucureşti; 

2. dl. Vasiliu Dorel – maistru mecanic, secţia 2, S.C. „Ascensorul” S.A. Bucureşti; 

 

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – 

în ce ţări, perioada. 

 

Menţionez că (nu) am fost arestat, judecat sau condamnat, (nu) sunt în curs de urmărire penală, 

judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au constat faptele, 

când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) 

 

În continuare se trec date despre: 

a) părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, numele avut anterior(unde 

este cazul), data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, starea civilă, cetăţenia, etnia, religia, 

studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon; 



 

b) copii – se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, data şi locul naşterii, 

ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon; 

c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acestora, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele 

de la litera a). 

 

(numele şi prenumele) – tata –  născut  la data de..(zi, luna, anul)…, în …(satul, comuna, oraşul, 

municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor).., fiul(fiica) lui ……. şi al ……., 

domiciliat(ă) în loc. ……, str. ……, nr. …., bloc …., scara …, etaj …, ap. …, judeţ(sector) ….., cetăţenia 

…..……, etnia ……,religia …..., starea civilă ..(căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv)…, am(nu am) ..… copii, 

absolvent(ă) al … (se trec studiile cele mai avansate precizându-se modul de absolvire – cu diplomă de 

bacalaureat, de licenţă, etc.)…, de profesie …….., încadrat la ……….., în funcţia de …………, număr de telefon 

acasă: ….., la serviciu: ….  . 

Menţionez că (nu) a fost arestat, judecat sau condamnat, (nu) este în curs de urmărire penală, 

judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au constat 

faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) 

 

(numele, numele purtat anterior şi prenumele) – mama –  născut(ă) la data de..(zi, luna, anul)…, în 

…(satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor).., fiul(fiica) lui 

……. şi al ……., domiciliat(ă) în loc. ……, str. ……, nr. …., bloc …., scara …, etaj …, ap. …, judeţ(sector) ….., 

cetăţenia …..……, etnia ……,religia …..., starea civilă ..(căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv)…, am(nu am) 

..… copii, absolvent(ă) al … (se trec studiile cele mai avansate precizându-se modul de absolvire – cu diplomă 

de bacalaureat, de licenţă, etc.), de profesie …….., încadrat la ……….., în funcţia de …………, număr de telefon 

acasă: ….., la serviciu: ….  . 

Menţionez că (nu) a fost arestată, judecată sau condamnată, (nu) este în curs de urmărire penală, 

judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au constat 

faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) 

 

(numele şi prenumele) – frate –  născut  la data de..(zi, luna, anul)…, în …(satul, comuna, oraşul, 

municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor).., fiul(fiica) lui ……. şi al ……., 

domiciliat(ă) în loc. ……, str. ……, nr. …., bloc …., scara …, etaj …, ap. …, judeţ(sector) ….., cetăţenia 

…..……, etnia ……,religia …..., starea civilă ..(căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv)…, am(nu am) ..… copii, 

absolvent(ă) al … (se trec studiile cele mai avansate precizându-se modul de absolvire – cu diplomă de 

bacalaureat, de licenţă, etc.)…, de profesie …….., încadrat la ……….., în funcţia de …………, număr de telefon 

acasă: ….., la serviciu: ….  . 

Menţionez că (nu) a fost arestat, judecat sau condamnat, (nu) este în curs de urmărire penală, 

judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au constat 

faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) 

 

(numele, numele purtat anterior şi prenumele – unde este cazul) – soră –  născut(ă) la data de..(zi, luna, 

anul)…, în …(satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor).., 

fiul(fiica) lui ……. şi al ……., domiciliat(ă) în loc. ……, str. ……, nr. …., bloc …., scara …, etaj …, ap. …, 

judeţ(sector) ….., cetăţenia …..……, etnia ……,religia …..., starea civilă ..(căsătorit, necăsătorit, divorţat, 

văduv)…, am(nu am) ..… copii, absolvent(ă) al … (se trec studiile cele mai avansate precizându-se modul de 

absolvire – cu diplomă de bacalaureat, de licenţă, etc.), de profesie …….., încadrat la ……….., în funcţia de 

…………, număr de telefon acasă: ….., la serviciu: ….  . 

Menţionez că (nu) a fost arestată, judecată sau condamnată, (nu) este în curs de urmărire penală, 

judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au constat 

faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) 

 

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 Regulamentului U.E. numărul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date”. 

 

Data ________     Semnătura ____________________ 



          
 

Tabel nominal cu rudele candidatului
1
 

 

Nr. 

 crt. 

Numele şi prenumele 

(nume purtat anterior) 

Gradul  

de rudenie 
Data şi locul naşterii Prenumele părinţilor 

Ocupaţia/ 
Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 

(adresă/telefon) 

Date privind domiciliu (a se completa 

corect şi complet) 

Consimt  

la prelucrarea datelor 

cu caracter personal  

potrivit 

Regulamentului nr. 

679/2016 cu 

modificările și 
completările ulterioare  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
 

  

 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

C.N.P.              

2  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

3  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

4  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

5 
 

  

 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

6  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

  

   Data _____________                 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 U.E. 679/2016. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt 

în imposibilitatea de a-şi da/exprima consimţământul 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 
U.E. 679/2016. 



          

Tabel nominal cu rudele candidatului
1
 

 

Nr. 
 crt. 

Numele şi prenumele 
(nume purtat anterior) 

Gradul  
de rudenie 

Data şi locul naşterii Prenumele părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 
(adresă/telefon) 

Date privind domiciliu (a se completa 
corect şi complet) 

Consimt  

la prelucrarea datelor 

cu caracter personal  

potrivit 

Regulamentului nr. 

679/2016 cu 

modificările și 
completările ulterioare  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7 
 

  

 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

C.N.P.              

8  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

9  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

10  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

11 
 

  

 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

12  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

  

   Data _____________                 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 U.E. 679/2016. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt 

în imposibilitatea de a-şi da/exprima consimţământul 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 
U.E. 679/2016. 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul/ subsemnata, ________________________________________________________, 

domiciliat în ________________________________________________, identificat cu CI (serie, nr.) 

_________________________________CNP ______________________________________________, 

fiul lui _______________________________________ și al ___________________________________ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, 

veridicitatea documentelor depuse și a celor declarate cu ocazia înscrierii la concurs, respectiv 

apartenența la etnia/minoritatea națională  ___________________________________________________ 

(romă, maghiară, altă minoritate – precizată), în vederea participării la concursul de admitere organizat 

de instituția de învățământ ______________________________________________________________  

pe locurile alocate distinct etniei/minorității naționale precizate. 

 

 

 

 

  

 

            Data                                                   Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarația a fost dată în fața domnului/ doamnei (grad, nume, prenume) 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 



DOCUMENT CARE CONŢINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PEVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 

 

 

Declaraţie 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
1
 

 

 

 

Domnule inspector șef 
 

 

Subsemnatul(a): ____________________________________________________________ fiul 

(fiica) lui ____________________________ şi al (a) _________________________ născut(ă) la data 

de _____________, în localitatea ____________________, judeţul/sectorul __________________, 

CNP ____________________, posesor/ posesoare al/a cărţii de identitate seria ____, nr. ________, 

eliberată de _________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de 

admitere la _________________________________________________________________________ 

organizat de ______________________________________________ sesiunea (data) _____________, 
(instituţia de învăţământ /unitatea) 

declar pe propria răspundere că am luat 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 nicio organizaţie politică sau grupare, interzise 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. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 

personal şi sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor). 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională (în caz afirmativ urmează să 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(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 declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe 

juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat 

personal datele din prezenta declaraţie. 

 

Data ___________      Semnătura, 

                                            
1
 pentru candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale MAI 



Anexa. nr. 8 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND SOLICITAREA EXTRASULUI DE PE CAZIERUL JUDICIAR 

 

 

 

 

Subsemnatul/ subsemnata, ________________________________________________________, 

CNP _______________________________________, domiciliat (ă) în str. ______________________, 

nr. _____, bl. _____,sc. ________, et. ____, ap. ____, localitatea__________________, județul 

______________, posesor al CI serie________, nr. _________________, telefon _______________, 

email _______________________________, candidat la  

___________________________________________________________________________________, 

îmi exprim consimțământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice și a solicitării extrasului de 

pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare. 

 

 

 

 

  

 

            Data                                                   Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 
Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea dateloc cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi 

efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 


