
                R O M Â N I A                             NESECRET  
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                Nr. 318943 din 13.01.2022   
           COMISIA DE CONCURS                                                                       

 

 
 

A N U N Ţ 
 
 

 
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din 

sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc 
condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi 
Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de 
poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director 
general adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații 
Internaționale, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii.  
 

I. Condiții de participare. Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

1. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă 
- ciclul I Bologna; 

2. să fie absolvenți de studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după 
caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau 
în domeniul management; 

3. să dețină / să obțină autorizație de acces la informații clasificate secret de stat – strict 
secret de importanță deosebită; 
           (Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea 
atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, 
potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare). 

4. Limbi străine:  
 limba engleză/franceză: citit, scris și vorbit – nivel avansat 

 o a doua limbă de circulație internațională; citit, scris și vorbit – nivel mediu 
5. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest 

scop; 
6. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceştia să nu fie pusă în 

mişcare acţiunea penală; 
7. să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu; 
8. să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
9. să aibă cel puțin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului 

Afacerilor Interne; 
10. să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: cel puțin 7 ani în 

MAI; 
11. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim comisar de poliţie; 
 
II. Desfășurarea concursului. Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea 

nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 
din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat pe 
subiecte profesionale care se înregistrează audio și/sau video şi se va desfăşura la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne, în data de 07.02.2022, după următorul grafic: 

- Instructajul candidaţilor și desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale: începând 
cu ora 11:00;     

- Afişarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat; 
- Afişarea rezultatelor: 07.02.2022, după ora 16.00 (în raport de numărul candidaţilor); 



- Perioada limită de depunere a eventualelor contestaţii (în termen de 24 h de la 
afişare); 

- Afişarea rezultatelor analizei eventualelor contestaţii (în termen de 2 zile lucrătoare de 
la expirarea termenului de depunere a contestațiilor); 

- Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului - în raport de 
existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii. 

 
1. Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae) vor fi adresate 

ministrului afacerilor interne şi vor fi depuse la adresa de e-mail a Direcției Generale Management 
Resurse Umane concurs.dgmru@mai.gov.ro, până la data de 19.01.2022, ora 14:00. 

Candidaților li se va transmite un email de confirmare a primirii cererii de participare la 
concurs de la aceeași adresă, respectiv concurs.dgmru@mai.gov.ro, precizându-se numărul de 
înregistrare al acesteia. 

La solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs 
poate deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor 
personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs. 

 
2.  Dosarele  de  recrutare  se  vor  depune  până  la  data de 27.01.2022, ora 14:00, 

exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Direcției Generale Management Resurse 
Umane concurs.dgmru@mai.gov.ro şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) 
din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., astfel: 

- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 
studiilor impuse de cerinţele postului prevăzute la pct. 1 și 2; 

- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de 
medicul de unitate; 

- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la pct. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
 
3. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale 

Ministerului Afacerilor Interne, data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice urmând a 
fi comunicate prin afișare la avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul București, 
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D și prin postare pe pagina de internet a 
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs). 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost 
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. 

În situația constatării ”inaptitudinii” psihologice, candidații nu vor fi programați la 
concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse pentru neîndeplinirea condițiilor legale de 
participare. 

 
4.  Validarea dosarelor. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs 

va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea probei de concurs, corectitudinea întocmirii 
dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de 
participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc  condiţiile de participare la concurs, cu precizarea 
acestora, se afişează pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 
www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi 
la avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu 
nr. 1-3, sector 1, intrarea D, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de 
concurs.  

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect 
întocmit. 
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5.  Evaluarea probei. Aprecierea rezultatului final al interviului structurat pe subiecte 
profesionale se face cu note de la 1 la 10. Un punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a 
probei este minimum 7,00. 

Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi 
afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat. 

 
Rezultatele la interviului structurat pe subiecte profesionale se afişează pe pagina de 

Internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – 
Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la avizierul Serviciului Relații cu 
Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D. 

 
6.  Contestaţiile se depun, o singură dată,  în format electronic, la adresa de e-mail 

concurs.dgmru@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la avizierul 
Serviciului Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 
1, intrarea D (nu de la postarea pe pagina de internet). 

Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare pe 
pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea 
carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la avizierul Serviciului 
Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, 
intrarea D.  

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi 
candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare 
vechime în specialitatea postului scos la concurs.  

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este 
declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la 
concurs. 

 
7.  Candidatul declarat admis va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în 

original, pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea 
certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către 
acesta. Originalul documentelor se restituite candidatului după realizarea copiilor. 

Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai 
realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.  

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate 
și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor 
și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de 
ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a 
notelor obținute. Dacă nu există  un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi 
declarat «admis« la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art. 57^1 
alin. (5) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.  

  
 
III. Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului: 

 

În contextul epidemiologic actual, pe parcursul desfășurării concursului, inclusiv pentru 
evaluarea psihologică, se vor respecta următoarele reguli: 

■ menținerea distanțării sociale; 
■ purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție 

respiratorie; de asemenea, candidatul se va asigura că are o mască de protecție de rezervă; 
■ purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta 

unității în care se desfășoară concursul; 
■ nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile; viziera 

nu dispensează de purtarea măștii; 
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■ înaintea susținerii probei/probelor de concurs, candidatul va semna pe propria 
răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă 
simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de 
CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar); 

■ accesul în sala de concurs se permite numai persoanelor care îndeplinesc condițiile       
stabilite de prevederile actelor normative în vigoare la data concursului, referitoare la măsurile 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  

 
 La data publicării prezentului anunț, pe perioada stării de alertă, instituțiile publice au 
obligația de a permite accesul în sediu doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului 
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care 
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și 
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și numai după dezinfectarea 
mâinilor și efectuarea triajului epidemiologic prin măsurarea temperaturii corporale cu un 
termometru non-contact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse 
frecventa, strănut frecvent, stare generală modificată).  
 Persoanelor care au o temperatură peste 37,30 C nu li se va permite accesul în sala de 
concurs.  
 Astfel, este necesar ca persoanele care urmează să participe la concurs să fie vaccinate 
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare, sau să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2, dar nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore, ori să se afle în perioada cuprinsă 
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 
 Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Direcţiei Generale Management Resurse 
Umane, din Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, intrarea D, sector 1 – tel. int. 11681. 
 

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare sau documentele necesare se pot 
obţine la interior 11681, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00. 

 
Tematica și bibliografia reprezintă anexă la prezentul anunț. 
 

ANEXE: 

  

Anexa nr. 1    Tematica și bibliografia 
Anexa nr. 2    Formularul cererii de înscriere la concurs; 
Anexa nr. 3    Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 
recrutare. 
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                                                                                                                                              Anexa nr. 1 

 

TEMATICĂ și BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului de conducere vacant, director general adjunct din cadrul DGAESRI 

 

Nr. 
crt. 

TEMATICĂ BIBLIOGRAFIE 

1 Organizarea, funcționarea  și structura 
organizatorică a MAI 

OUG nr 30/2007 privind organizarea și 
funcționarea MAI, cu modificările și completările 
ulterioare 
HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică 
și efectivele MAI, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

2 Instituțiile și competențele UE 
Spațiul de libertate, securitate și justiție 
Procesul decizional la nivelul UE 
Cooperarea consolidată în cadrul UE 
 

Versiunea consolidată a TUE 
Versiunea consolidată a TFUE 
 

3 Președinția rotativă a Consiliului UE 
 

Decizia 2016/1316 UE de modificare a Deciziei 
2009/908/UE de instituire a măsurilor de punere 
în aplicare a Deciziei Consiliului European privind 
exercitarea președinției Consiliului și privind 
președinția grupului de pregătire a Consiliului 
 

4 Organizarea sistemului național de 
gestionare a afacerilor europene 
 

HG nr. 34/2017 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului național de gestionare a 
afacerilor europene în vederea participării 
României la procesul decizional al instituțiilor UE. 
 

5 Interoperabilitatea sistemelor de informații 
europene 
 

Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului 
European și Al Consiliului din 20 mai 2019 privind 
instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea 
dintre sistemele de informații ale UE în domeniul 
frontierelor și al vizelor și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 
2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, 
(UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale 
Consiliului. 
 
Regulamentul (Ue) 2019/818 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind 
instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea 
dintre sistemele de informații ale UE în domeniul 
cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al 
migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 
2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816. 
 

OMAI nr. 129/2019 privind privind constituirea, 
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a 
Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a 
sistemelor europene de informații pentru 
frontieră și securitate, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 



6 Încheierea documentelor de cooperare 
internațională 
 

Legea nr. 590/2003 privind tratatele 
 

7 Activitatea de relații internaționale și afaceri 
europene la nivelul MAI 

OMAI nr. 143/2015 privind activitățile de relații 
internaționale și de afaceri europene la nivelul 
MAI, cu modificările și completările ulterioare. 
ORDIN nr. 163 din 17 octombrie 2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției generale afaceri 
europene, Schengen și relații internaționale. 
 

8 Procedurile pentru elaborarea, avizarea și 
prezentarea documentelor la nivelul 
Guvernului în vederea aprobării 
 

HG nr. 561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și 
prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum 
și altor documente, în vederea 
aprobării/adoptării, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

9 Reguli privind desfășurarea ceremoniilor 
oficiale 
 

Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale 
 

10 Reguli generale privind protecția 
informațiilor clasificate 
Protecția informațiilor clasificate în 
sistemele informatice și de comunicații în 
instituțiile MAI 

Legea nr 182/2002 privind informațiile 
clasificate, cu modificările și completările 
ulterioare 
 
HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor 
naționale de protecție a informațiilor clasificate 
în România, cu modificările și completările 
ulterioare.  OMAI nr. 810/2005 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a standardelor naționale de 
protecție a infomațiilor clasificate în sistemele 
informatice și de comunicații-INFOSEC- în 
instituțiile MAI. 
    

11 Drepturile și obligațiile polițistilor 
Acordarea recompenselor și răspunderea 
disciplinară a polițiștilor 
 

Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului 
cu modificările și completările ulterioare. 
HG nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de 
aplicare a cap. IV din Legea 360/2002, 
referitoare la acordarea recompenselor și 
răspunderea disciplinară a polițiștilor.  

 
 

Notă: Candidaţii vor avea în vedere legislaţia cu modificările şi completările intervenite până în ziua 

publicării anunţului 
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Anexa nr. 2 

 

Nr. înregistrare  
(cod unic de identificare)   ___________________________________ 
(nu se completează de către candidat) 

 

 

DOMNULE MINISTRU 

 

Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________, fiul/fiica lui 

_________________ şi ___________________, născut/născută la data de __________________, în 

localitatea________________________________, județul/sectorul ________________________, 

cetățenia____________________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______, numărul 

____________________, CNP ___________________________, cu domiciliul/reședința în 

localitatea_______________________________, județul/sectorul ____________________________, 

strada_____________________________________, nr. ______, bl. _____, etaj ____, apartament_____, 

absolvent(ă) al(a) _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

forma de învățământ ________________, sesiunea ________________________, specializarea 

________________________________________________________________________________,  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 organizat de Ministerul Afacerilor Interne, în 

vederea ocupării funcției de director general adjunct, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al 

Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, prin recrutare din sursă internă, 

din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs, menţionate 

în anunţul de concurs şi sunt de acord cu acestea. 

 

Solicit / nu solicit alocarea unui număr unic de identificare 

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Mă oblig ca în situația în care voi fi declarat admis, să mă prezint în termen de 5 zile lucrătoare 

la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a prezenta originalul documentelor transmise cu 

ocazia înscrierii. 

 

 

 

 

Semnătura _______________________                           Data ___________________ 

                                             

                  Număr telefon_____________________ 

 

 

 

 



                                                      

Anexa nr. 3  

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

 

 

DOMNULE MINISTRU 

 

 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui 

_____________________ şi __________________, născut(ă) la data de _____________________, în 

localitatea _______________________________________, județul/sectorul 

____________________________________________,  posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria 

___, numărul _________________, eliberat(ă) de ________________________________________, la 

data de _______________________ CNP ________________________________, în calitate de candidat 

la concursul organizat în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, 

absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, pentru funcția de director general 

adjunct, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și 

Relații Internaționale, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, în data de _______________, declar pe 

proprie răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord și pe care 

le îndeplinesc cumulativ. 

Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situația în care voi fi 

declarat admis, îmi voi da demisia din partidele/organizațiile 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 fiu eliberat(ă) din funcţia de conducere ocupată. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu 

prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 

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

şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

personal datele din prezenta declaraţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____________________                   Semnătura _____________________ 

 

 
 

 

 
 
 

 


