MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

NESECRET
Exemplar Unic
Nr. 4006008
Reşiţa, 23.06.2022

ANUNŢ
privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere
organizat în anul 2022 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru
locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
- sesiunea 2022 Secțiunea I - Generalități
Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și
selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizate în anul 2022 la
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Pentru anul de învățământ 2022 – 2023, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:
a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din

sistemul de protecție socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații
pentru construcții - pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;
b) 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de
învățământ cu frecvență 4 ani.
Repartizarea candidaților pe locurile alocate I.G.S.U. la Facultatea de Drept (programul de studii
„Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere
și a opțiunilor.
Cererea-tip de înscriere se poate descărca de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră) sau de
pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(www.isusemenic.ro), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite,
exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane.cs@yahoo.com, până la data

de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
La primirea cererii-tip de înscriere, structura cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, codul
unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul zonal la care
aceștia sunt arondați. Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se
comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților.

Secțiunea II - Condiții de recrutare
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe
locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
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d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească 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 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;
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI,
printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În
situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează
pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care
îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de
bacalaureat.

Secțiunea III - Criterii specifice
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de
învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt
următoarele:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) 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 cerinţei se realizează cu ocazia
examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea

de Pompieri;
c) 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;
d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Secțiunea IV - Documente necesare pentru recrutare
În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg
următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:
1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă
despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile
care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor
specifice;
2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin:
a) cererea de înscriere;
b) diploma de bacalaureat (copie) - SE PREZINTĂ ORIGINALUL – pentru absolvenţii 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 anul 2022;
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c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie) - SE PREZINTĂ ORIGINALUL;
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu 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 (întocmită conform modelului);
i) tabelul nominal cu rudele candidatului;
j) 1 fotografie color 9x12 cm;
k) adeverința medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr.
105/2020);
l) consimțământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020);
m) adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate;
n) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
o) extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar;
p) documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul);
q) documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor/altor etnii
sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială (dacă este cazul, inclusiv
declarațiile prevăzute de Anexele nr. 3 și nr. 4 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020
pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 - disponibilă pe site-ul MAI);
r) documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului
M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de
invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale
Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat
într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora,
precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare
(dacă este cazul);
Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate şi se semnează de
persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după
certificare.
Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu
se mai realizează.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe
baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier
judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se
completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.
Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe
propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de
recrutare o adeverință emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.
Candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat
proveniţi din sistemul de protecţie socială declară pe propria răspundere proveniența din sistemul de
protecţie socială și prezintă hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau după caz, a instanței de
judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în original și
în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de candidat.
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Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind
măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora,
precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind
măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt
limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat,
ambele cu modificările și completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne
înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de
verificare a cunoștințelor.
Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt
aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea
studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la
unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.
După analiza realizată la nivelul Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI privind
propunerea de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea
solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituțiile de
învățământ ale MAI, în vederea informării solicitantului, unității de recrutare și instituției de învățământ
pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situația promovării etapelor de
recrutare și selecție prevăzute.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele
solicitate până la data de 22 iulie 2022.
Secțiunea V - Susținerea probelor de concurs și evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 13 iulie 2022, în conformitate
cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite de către
structurile cu atribuții de recrutare. Candidații vor fi anunțați în timp util cu privire la acest aspect.
Locațiile unde se desfășoară probele de concurs
Probele de concurs pentru candidații la Facultatea de Pompieri se susțin potrivit arondării la
centrul de selecție de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu"
Boldești.
Susținerea probelor de admitere
Proba de evaluarea performanței fizice se susține în perioada 22-28 august 2022, iar proba de
evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.
Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluarea performanței fizice și de
evaluare a cunoștințelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt
aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al centrului zonal de selecție.
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 centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a
cunoștințelor.
Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa
admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 1 – 2 septembrie 2022 și se soluționează la sediul
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
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Secțiunea VI - 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 mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 6– 29 septembrie 2022.
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităților de recrutare candidații care
urmează să susțină examinarea medicală.
Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații 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.
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează,la finalul fiecărei zile, situația candidaților
care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la
concursul de admitere.

Secțiunea VII - Dispoziții finale
Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de
recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul
informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al
Judeţului Caraş-Severin.
Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:
a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.
În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul
respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.
Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/
dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința
celor interesați prin site-ul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din
concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii
respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.
Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe
site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 30 septembrie 2022.
Taxa de înscriere la concurs se achită, de către candidații declarați apt psihologic, în perioada
21 - 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.
Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere depun documentele justificative pentru
scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare.
Sunt scutiţi de plata taxei, conform Regulamentului concursului de admitere al Academiei de
Poliției, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile:
a) orfanii de unul sau de ambii părinţi;
b) cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
d) copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat;
e) candidații proveniți din sistemul de protecție socială.
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Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului
universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul
stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.
Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa inspectoratelor pentru situații de urgență județene/
București-Ilfov aflate pe raza de domiciliu sau reședință.
RECRUTAREA CANDIDAŢILOR SE ASIGURĂ DE CĂTRE SERVICIUL RESURSE UMANE
DIN

CADRUL

I.S.U.

„SEMENIC”

CARAŞ-SEVERIN,

SITUAT

ÎN

REŞIŢA,

STR.

CASTANILOR, NR. 123, JUD. CARAŞ-SEVERIN. DATE SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE
DE PE SITE-UL www.isusemenic.ro, SAU LA NUMĂRUL DE TELEFON 0255/211213,
0255/211214, INTERIOR 27009, 27102, 27103, RESPECTIV LA MOBIL 0756132145, 0756132146
sau prin consultarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”
disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

Î. INSPECTOR ŞEF
Colonel
IONICĂ IONEL-DORU
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul_______________________________________
Nr._____________din ___________________
(înregistrat la unitatea de recrutare)
Codul unic de identificare1
JUD.

SPECIALITATE

LOCURI

NUMĂR CERERE

Centrul zonal de selecție2 __________________________________________________________________
APROB
ŞEFUL UNITĂŢII DE RECRUTARE

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
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 ___________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, sesiunea ____________ la3:
FACULTATEA DE POLIŢIE
Specializarea/ Programul de studii
Specialitatea poliție
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru SPS4
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR5
Specialitatea poliție de frontieră
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru SPS
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR

Specialitatea jandarmi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare
Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare
3 Candidaţii optează pentru o singură facultate şi specializare/specialitate, fără a exista posibilitatea admiterii prin alunecare de la
o facultate la alta sau de la o specializare/specialitate la alta
4 Candidați proveniți din sistemul de protecție socială
5
Învățământ cu frecvență redusă
1
2
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- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru SPS
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR
Specializarea/ Programul de studii
- DREPT
- DREPT- locuri pentru SPS
Limba străină pentru care optez la examenul de admitere:

FACULTATEA DE POMPIERI
Specializarea/ Programul de studii
Specialitatea pompieri
- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII – POMPIERI
- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII - POMPIERI - locuri pentru romi
- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII - POMPIERI - locuri pentru SPS
Menționez că sunt:

scutit de la plata

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.
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/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, cerea-tip de înscriere,
completată cu informațiile referitoare la codul unic atribuit și centrul zonal la care sunt arondat.

Data ______________

Semnătura,

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

