
                R O M Â N I A                  NESECRET  
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                   Nr. 337583 din 19.01.2023   
           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, Ordinele m.a.i. nr. 140/2016 
privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi nr. 107/2017 privind 
asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea 
acestuia, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general (consilier 
juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 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. pregătire de bază: studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul 
I-Bologna, în domeniul științe juridice; 

2. pregătire de specialitate: studii de master/postuniversitare ori, după caz, studii universitare de 
lungă durată, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;   

3. alte cunoștințe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual 
civil/drept administrativ/legislația muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituțional și 
procedural)/drept european/tehnici de negociere/informatică/management instituțional; 

4. să fie definitivați în profesia de consilier juridic; 
5. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop, potrivit 

prevederilor legale instituite în acest sens; 
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 minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
9. să aibă 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:  7 ani/4 ani; 
11. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – cel puțin subcomisar de poliție; 
12. să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate1; 
 
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 14.02.2023, 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: 14.02.2023, 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 26.01.2023, 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. 

 
1 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 
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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 03.02.2023, 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. . 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. 
 
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. 

 
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 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 (şi 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.  
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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.  

 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 tel. 
int. 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. 

 

 

  
 

 



                                                                                                                                              Anexa nr. 1 

 

TEMATICĂ 
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL DIRECŢIEI 

GENERALE JURIDICE 
 

1. Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Respectarea normelor de tehnică legislativă; 

iniţierea actelor normative; avizarea proiectelor, intrarea în vigoare a actelor normative, motivarea proiectelor de acte 
normative, părţile constitutive ale actului normativ, norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative 

emise de conducătorii ministerelor şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau de autorităţile 
administrative autonome; 

2. Dispoziţii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de prefecţi; 
3. Drept constituţional: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor; Sistemul electoral; Parlamentul; 

Guvernul; Preşedintele României; Puterea judecătorească; Curtea Constituţională a României; 
4. Drept civil: Raportul juridic de drept civil; Persoana juridică; Trăsăturile şi modalităţile de dobândire a dreptului de 

proprietate privată; Regimul juridic al proprietăţii publice; Contracte civile;  

5. Participanţii la procesul civil, rolul judecătorului, părţile, participarea terţilor la judecată, reprezentarea, actele de 
procedură, termenele procedurale, cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională, citarea şi 

comunicarea actelor de procedură, excepţiile procesuale, probele,  şedinţa de judecată, suspendarea judecăţii, 
perimarea, hotărârea judecătorească, apelul, recursul, contestaţia în anulare, revizuirea;  

6. Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, tutela administrativă, excepţia de nelegalitate, actele 
nesupuse controlului administrativ, procedura prealabilă, competenţa materială şi teritorială, termenul de introducere a 

acţiunii, suspendarea executării actului administrativ, recursul în contenciosul administrativ; procedura de executare; 

7. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; activitatea de asistenţă juridică în M.A.I.; 
8. Organizarea si funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne: atribuţii;  

9. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei generale juridice;  
10. Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale, 

drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi ale poliţistului; recompense, răspunderea juridică şi 

sancţiuni, cazurile de încetare ale raporturilor de serviciu ale poliţiştilor; 
11. Procedura şi cazurile de modificare şi /sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor; 

12. Protecția informațiilor clasificate; Informaţii secrete de stat. Informaţii secrete de serviciu. Clasificarea şi declasificarea  
informaţiilor; 

13. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 
14. Achizițiile publice: autorități contractante, domeniul de aplicare al achizițiilor publice, exceptări; reguli generale de 

participare și desfășurare a procedurilor de atribuire; procedurile de atribuire; organizarea și desfășurarea procedurii de 

atribuire, subcontractarea, modificarea contractului de achiziție publică, cazuri specifice de încetare a contractului de 
achiziție publică; contravenții și sancțiuni; 

15. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a 
cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Afacerilor Interne;  

16. Funcţiile managementului; sisteme de management, tipuri de decizie; etapele procesului decizional; 

17. Drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 
18. Dreptul tratatelor: Semnarea – efecte; Ratificarea; Aderarea; Acceptarea şi aprobarea; 

19. Organizarea instituţională în noua arhitectură europeană 
a. Prezentare generală 

b. Consiliul European 

c. Consiliul Uniunii Europene 
d. Comisia Europeană 

e. Parlamentul European 
f. Curtea de Justiţie 

g. Tribunalul de primă instanţă 
h. Curtea de Conturi 

21. Izvoarele dreptului Uniunii Europene  

a. Prezentare generală 
b. Ierarhia izvoarelor Uniunii Europene 
c. Izvoare primare  
d. Izvoare secundare 

22. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFIE 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR  
GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE JURIDICE 

 
 
     I.  ACTE NORMATIVE  
 

1. Constituţia României; 
2. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată prin Legea nr. 30/1994; 
3. Tratatul de la Lisabona, ratificat prin Legea 13/2008; 
4. Codul civil; 
5. Codul de procedură civilă; 
6. Legea nr.157/2005 de ratificare a Tratatului privind aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea 

Europeană; 
7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 
8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
9. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; 
10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 
11. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; 
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
13. Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 
14. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;  
15. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;  
16. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne; 
17. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
18. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor 
de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării; 

19. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor; 

20. H.G. nr. 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; 

21. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 
în România; 

22. H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne; 
23. O.m.a.i. nr.100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

generale juridice;  
24. O.m.a.i. nr. 107/2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, 

instituțiile și structurile din subordinea acestuia; 
25. O.m.a.i. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere 

a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne; 
 
 
II. LUCRĂRI DE SPECIALITATE 

 
Managementul organizațional al poliției – Fundamente teoretice, Costică Voicu, Ștefan Eugen Prună, Ed. 

Mediauno, 2007. 

 

*Se vor avea în vedere actele normative cu toate modificările şi completările ulterioare, 

până la data susținerii concursului.  

 

 

 
 

 
 

 

 



 

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 (consilier juridic), prevăzută la poziția 1 din statul de 

organizare al Direcției Generale Juridice, 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 (consilier juridic), prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al Direcției Generale Juridice, 

organizat de Ministerul Afacerilor Interne, în data de _____________________, declar pe propria 

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 _____________________ 

 

 
 

 

 
 
 

 


