
                 R O M Â N I A                        NESECRET  
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          Nr. 340458   
           COMISIA DE CONCURS                                       din 22.06.2022                              

 
A N U N Ţ 

 
Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației 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 la Direcția Generală pentru 

Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unităţii.  

 

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 licență 

(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

2. să fie absolvenți de studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul 

management sau în specialitatea studiilor funcției de bază; 

3. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 

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

mişcare acţiunea penală; 

5. să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu; 

6. să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani; 

7. să aibă vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne: 4 

ani; 

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

9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim comisar de poliţie; 

10.să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat, 

nivel „Strict Secret de Importanță Deosebită”; 

 

“Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizaţii 

speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcție, polițistul este 

eliberat din funcţie şi pus la dispoziție în condițiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane 

în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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 şi se va 

desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, în data de 

18.07.2022, după următorul grafic: 

- Instructajul candidaţilor: ora 12:00;     

- Desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 12:15;   

- Afişarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat; 

- Afişarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaţilor); 

- Perioada limită de depunere a eventualelor contestaţii (în termen de 24 h de la afişarea 

rezultatelor – 19.07.2022); 



- Afişarea rezultatelor analizei eventualelor contestaţii (20-21.07.2022); 

- Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (19-21.07.2022, în raport de 

existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii). 

 

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat), însoţite de curriculum vitae, 
vor fi adresate directorului general al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia 
Informației şi vor fi transmise la adresa de e-mail a Direcției Generale pentru Comunicații și 
Tehnologia Informației: secretariat.dgcti@mai.gov.ro, până la data de 01.07.2022, ora 
14:00. 

Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la 
concurs de la aceeași adresă, respectiv secretariat.dgcti@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. 

 

Dosarele  de  recrutare  se  vor  depune  până  la  data de 08.07.2022, ora 14:00, 

exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Direcției Generale pentru Comunicații și 

Tehnologia Informației secretariat.dgcti@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; 

- 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 (conform 
modelului anexat); 

- adeverință eliberată de unitatea din care face parte candidatul din care să reiasă nivelul 
de acces la informații clasificate deținut potrivit autorizației, precum și îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9 (valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunțului). 

 

Dosarele de recrutare vor fi verificate de comisia de concurs, iar lista candidaților care nu 
îndeplinesc condițiile de participare la concurs va fi afișată la avizierul Serviciului Relaţii cu 
Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1, 
Bucureşti și va fi postată pe pagina de internet www.mai.gov.ro, Secțiunea – Carieră – Anunțuri 
(la Anunțul de concurs postat inițial), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării 
concursului. 
 

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.   
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Contestaţiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail a Direcției Generale pentru 
Comunicații și Tehnologia Informației: secretariat.dgcti@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de 
la afişarea rezultatelor, iar acestea se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere.  

 

         Aprecierea rezultatului final al interviului 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. 
 

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. 
  

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect 

întocmit. 

 Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Direcției Generale pentru Comunicații și 

Tehnologia Informației din municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, interior 

11881/10338. 

În funcție de evoluția epidemiologică, toate activitățile ce țin de organizarea și 

desfășurarea concursului se vor realiza cu respectarea de către toate persoanele participante, a 

legislației în vigoare la acea dată. 

         Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare sau documentele necesare se pot 

obţine la interior 10338, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00. 

 

Anexe: 

1. Tematica și bibliografia; 

2. Cererea de înscriere; 

3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare. 
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       Anexa nr. 1 

 
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul privind ocuparea funcției vacante de director general adjunct la Direcția 

Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzută la poziția 3 din statul de 

organizare al unității 

 

TEMATICĂ 

1. Guvernanța IT-principii, componente (ISACA-COBIT 2019) 

2. Fundamentele teoretice ale managementului. Principiile şi funcţiile procesului managerial; 

3. Managementul proiectelor; 

4. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;  

5. Statutul poliţistului, codul de etică şi deontologie al poliţistului;  

6. Atribuţiile Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;  

7. Protecţia informaţiilor clasificate; 

8. Atribuţiile funcţionarului de securitate; 

9. Norme de aplicare ale standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 

cadrul MAI;  

10. Obiective şi direcţii de acţiune ale Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de securitate a 

informaţiilor în format electronic (2021-2026) 

11.  Agenda Digitală pentru Uniunea Europeană şi România;  

12.  Constituţia şi Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU);  

13.  Reglementarea domeniului comunicaţii şi IT în MAI; 

14.  Cadrul general de reglementare a comunicaţiilor în România;  

15.  Atribuţiile ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii) în gestionarea spectrului de frecvenţe radio; 

16.  Regimul juridic al spectrului de frecvenţe radio. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de 

frecvenţă; 

17.  Reţeaua de Comunicaţii integrate Voce-Date a MAI; 

18.  Platforma naţională Comună TETRA;  

19.  Sistemul Național de Videoconferință al MAI (SNV) 

20.  Sisteme/standarde/protocoale de comunicaţii în comutaţie de pachete/circuite; 

21.  Sisteme/standarde/protocoale de comunicaţii radio mobile. 

22.  Benzi de frecvenţă armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicaţii destinate 

organizaţiilor din domeniul siguranţei cetăţeanului. 

23.  Digitizare, digitalizare și transformare digitală la nivelul MAI și la nivelul României. 

24.  Fluxul de angajament, lichidare, ordonanțare și plată  (ALOP) 

25.  Achiziții publice-dialogul competitiv 

26.  Aplicarea semnăturii electronice la nivelul MAI 

27.  Servicii publice și servicii publice electronice la nivelul MAI și la nivel național 

28.  Obiective TIC aferente MAI în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 

29.  Aplicații/servicii disponibile la nivelul portalurilor MAI (interne și externe, cloud 

intern/privat) 

30.  Infrastructura suport pentru servicii electronice (proiecte, sisteme) 

 
 
 



BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Constituţia României, republicată;  

2. H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992; 

4. O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice; 

5. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 

comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice 

6. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne; 

7. O.M.A.I. nr. S/15/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

specifice comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în MAI 

8. COM/2021/118 final: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru 

deceniul digital;  

9. OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice: 

10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Comunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei aprobat prin Omai nr. 48/2017 

11. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Platformei naţionale Comune TETRA 

aprobat prin HCSAT S-84/2008. 

12. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

13.  H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului;  

14.  Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

15. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 

aprobată prin Hotărârea nr. 22 a Şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 

30 iunie 2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 574 din 1 iulie 2020; 

16. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

17. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

18. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

19. OMAI 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, 

circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; 

20. REGULAMENT nr. 679 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) 41. Directiva 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 

octombrie 1995 cu privire la protecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor 

personale şi la libera circulaţie a acestor date;  



21. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

22. O.M.A.I. nr. S/353/23.11.2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de 

serviciu în unităţile M.A.I.;  

23. O.M.A.I. nr. 810/23.09.2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice de 

comunicaţii INFOSEC în unităţile M.A.I.;  

24. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

25.  Ordin nr. 490/2005 al Directorului general al Oficiului Registrului Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. 

clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 

26. O.M.A.I. nr. S/811/2005 privind efectuarea controalelor, constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în domeniul protecţiei 

informaţiilor clasificate în M.A.I.;  

27. O.M.A.I. nr. S/1381/2006 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a 

normelor de protecţie a informaţiilor U.E. clasificate în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor; 

28. H.G. nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală 

pentru România 2020 50. H.G. nr. 195/2010 privind aprobarea Strategiei naţionale 

“e-România”;  

29. H.G. nr. 315/2011 privind înfiinţarea Comisiei Interdepartamentale de 

Radiocomunicaţii; 

30. H.G. nr. 1321/2021 privind aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a 

României, pentru perioada 2022-2027, precum și a Planului de acțiune pentru 

implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 

2022-2027; 

31. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

32. H.G. 376/2020 privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de 

frecvențe radio; 

33. Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC 

(Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1211/2009; 

34. Standardul ISO/IEC 7498-1 (OSI); 

35. RFC 791 (IP); 

36. Seria de standarde ETSI 300 392 (TETRA); 

37. Recomandările ITU-T Q.931, Q.930 (Q.SIG); 

38. Deciziile ERC/CEPT ERC/DEC/(96)01, ERC/DEC/(01)19, ERC/DEC/(01)20; 

39. Pagina de Internet oficială a MAI; 

40. Pagina de Intranet oficială a MAI; 

41. https://www.isaca.org/resources/cobit 

42. Omai nr. 172/2021 pentru aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de 

securitate a informaţiilor în format electronic (2021-2026); 

43. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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44. Legea 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

45. H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

46. Omai 136/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a 

semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi în relaţia 

acestora cu terţii; 

47. Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul 

UE, Partea II. Componenta 7 – Transformarea digitală; 

48. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.15/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

49. Legea 455/2001 privind semnatura electronică , cu modificările și completările 

ulterioare; 

50. Regulamentul nr. 910/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere 

pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE 

(Regulamentul eIDAS); 

51. Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, cu modificările 

ulterioare; 

52. Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Punctului de contact unic electronic; 

53.  Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica, 

republicată; 

54. Hotărârea nr. 28 din 11 mai 2021  pentru aprobarea Cartei albe a apărării; 

55. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 

comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

56. Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea 

electromagnetică; 

57. Ghid privind accesarea fondurilor europene, structurale și de investiții 

2014-2020, Editura Ministerului Afacerilor Interne,2018; 

58. Tehnologia informației: infrastructură și servicii pentru sistemele de 

cooperare europeană, volumul 1,București 2010; 

59. Tehnologia informației: infrastructură și servicii pentru sistemele de 

cooperare europeană, volumul 2,București 2010; 
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 Anexa nr. 2 

 

Domnule director general, 
 
 
 

Subsemnatul (a) ____________________________ fiul (fiica) lui ________________ 
şi al (a) ________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea 
____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia 
______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, 
eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP  ____________________ 
cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________,  judeţul/sectorul 
______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, 
etaj____,apartament____,absolvent(ă), al(a) 
_________________________________________________ forma de învăţământ 
_____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de profesie 
_________________________, salariat(ă) la_________________________________, starea 
civilă_____________, cu serviciul militar _____________, la arma ______________, trecut în 
rezervă cu gradul de ______________________, număr de telefon ______________________. 

   Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de ________________________ 
în vederea ocupării funcţiei de _____________________________, din cadrul 
_______________________________poziția ____ din statul de organizare al unității, cu 
recrutare din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc 
condițiile legale. 

 
 
         Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.  
 
 
         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 
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). 
 
 Solicit ca numărul de înregistrare al cererii să fie codul de identificare pe parcursul 

procedurii de concurs 
 
 
 

 
Semnătura _________________     Data _____________ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 3 
 
 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

 

Domnule director general, 

 

 Subsemnatul(a) ______________________________________, fiul (fiica) lui 
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în 
localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   
posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 
__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de 
_______________________________________________________________________________, 
 
organizat de _________________________________, la data de _______________,  
                              (unitatea)  
declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord 
şi pe care le îndeplinesc cumulativ. 
 Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă 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.  

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, aceasta va 
constitui temei legal pentru încetarea raporturilor de serviciu.  
 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date. 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare) 
şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul – la cerere, 
demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______. 
 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 
personal datele din prezenta declaraţie. 
 
 
 
 

Data _____________    Semnătura _________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 


