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                      ROMÂNIA                                                                     NESECRET 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    București 

   DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN                                                  Nr. 550.647/26.01.2023                                   

               

           COMISIA DE CONCURS                                                        Exemplar unic 

 

 

                                       

A N U N Ţ 
  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului 

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

unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (O.m.a.i. nr. 140/2016), ambele cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Audit Public Intern scoate la concurs, în vederea 

încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile 

legale, postul de șef sector I (auditor) la Sectorul 5 Audit Public Intern Cluj-Napoca, prevăzut la 

poziția 51 din Statul de organizare al  Direcției Audit Public Intern – Structuri teritoriale. 

 

I. Condiții de participare 

Pentru a participa la concurs, ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

1. pregătire de bază: să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată/studii universitare 

de licență-ciclul I Bologna, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile 

fundamentale/ramură de știință: științe sociale (științe juridice/științe economice/științe 

administrative/științe militare, informații și ordine publică); științe inginerești (inginerie 

civilă/ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației/inginerie electrică, electronică și 

telecomunicații/ingineria transporturilor/ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management); 

2. pregătire de specialitate: să fie absolvenți de studii postuniversitare sau studii universitare 

de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază; 

3. să fie declarat «apt medical» și «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 

mișcare acțiunea penală; 

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

6. să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; 

7. să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 

8. să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, astfel:  

a. să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliţie; 

b. să aibă vechime în muncă, din care în M.A.I.: 5 ani/5ani; 

c. să aibă vechime în funcții de auditor public: 3 ani; 

d. să deţină/să obțină autorizaţie de acces la informații clasificate, clasa „secret de stat”, 

nivelul „strict secret”; 

e. să deţină/să obțină avizul Direcției Audit Public Intern, pentru numirea în funcția de auditor 

intern; 

(Conform prevederilor art. 57 1 alin. (6) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 „Dacă pentru 

ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru 

exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat 

din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii”).  
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II.  Desfășurarea concursului 

 

1. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care 

se înregistrează audio și/sau video, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 23 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. 

nr. 140/2016.  

Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Audit Public Intern, din strada Domnița 

Anastasia nr. 2-4, corp C, et. 5, sector 5, București, în data de 09.03.2023, ora 12:00, după 

următorul grafic:  

- Instructajul candidaților: ora 12:00;     

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

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

- Afişarea rezultatelor: în data de 09.03.2023, după ora 16:00 (în raport de numărul 

candidaților); 

- Perioada limită de depunere a eventualelor contestații: în termen de 24 ore de la afișarea 

rezultatelor; 

- Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații: în termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestațiilor; 

- Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: în raport de existența/inexistența 

unor eventuale contestații. 

 

2. Cererile de participare la concurs (Anexa nr. 2) însoțite de curriculum vitae (model 

Europass) vor fi adresate directorului Direcției Audit Public Intern și vor fi transmise în format 

electronic (scanate, format PDF needitabil) la adresa de e-mail  a Direcției Audit Public Intern, 

respectiv dgai@mai.gov.ro,  până la data de 02.02.2023, ora 14:00.  

Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la 

concurs de la aceeași adresa, respectiv dgai@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al 

acesteia. La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs poate 

deveni și codul unic de identificare al candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, 

urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.     

3. Dosarele  de  recrutare  se  vor  depune  până la data de 09.02.2023, ora 14:00, exclusiv 

în format electronic la adresa de e-mail a Direcției Audit Public Intern, respectiv dgai@mai.gov.ro, 

şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, 

astfel: 

a) copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea 

studiilor impuse de cerințele postului;  

b) adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul 

de unitate; 

c) declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condițiilor de recrutare, conform 

modelului anexat; 

d) adeverință eliberată de DGMRU/unitatea de proveniență (valabilă doar dacă a fost emisă 

ulterior publicării anunțului) din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6 ,7 

și 8  din prezentul anunț. 

 

4. Evaluarea psihologică se realizează de către Centrul de Psihosociologie al M.A.I., astfel 

că data, ora, locul și alte detalii vor fi comunicate prin afișare la avizierul Direcției Audit Public 

Intern (din str. Domnița Anastasia nr. 2-4, corp C, et. 6, sector 5, București) și prin postare pe 

pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat 

anunțului de concurs). Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la datele organizării testării 

psihologice, fiind obligați să se informeze prin verificare permanentă a paginii de Internet a M.A.I., 

la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs).  

mailto:dgai@mai.gov.ro
mailto:dgai@mai.gov.ro
mailto:dgai@mai.gov.ro
http://www.mai.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/
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Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, ora și locul în care au fost planificați pentru 

susținerea testării psihologice. 

Lista candidaților declarați „apt psihologic” se va posta pe pagina de Internet a M.A.I., la 

adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs). 

Candidații declarați „inapt psihologic” vor fi informați prin e-mail sau telefonic și nu vor fi 

programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse pentru neîndeplinirea condițiilor 

legale de participare.  

 

5. Validarea dosarelor 

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puțin 5 zile 

lucrătoare înaintea probei de concurs, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a 

candidaților, respectiv îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs, urmând 

a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.  

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile 

specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de 

recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de 

concurs. 

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea 

acestora, se afișează la avizierul Direcției Audit Public Intern (din str. Domnița Anastasia nr. 2-4, 

corp C, et. 6, sector 5, București) și se postează pe pagina de Internet a M.A.I., la adresa 

www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs), cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înaintea probei de concurs. 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, fişa postului 

poate fi consultată cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor 

clasificate, la sediul Direcției Generale Management Resurse Umane, din Intrarea Cristian 

Popișteanu nr. 1-3, intrarea D, sector 1, București, interior MAI 021/10359. 

 

6. 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.  

Rezultatele interviului structurat pe subiecte profesionale se afișează pe pagina de Internet a 

M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs), 

precum și la avizierul Direcției Audit Public Intern (din str. Domnița Anastasia nr. 2-4, corp C, et. 

6, sector 5, București).  

 

7. Contestații 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale 

poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor la 

avizierul Direcției Audit Public Intern, din str. Domnița Anastasia nr. 2-4, corp C, et. 6, sector 5, 

București, (și nu de la postarea pe pagina de internet), ce va fi transmisă în format electronic la 

adresa de e-mail a Direcției Audit Public Intern, respectiv dgai@mai.gov.ro. 

Acestea se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere și sunt comunicate candidaților prin postare pe 

pagina de Internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului 

de concurs) precum și la avizierul Direcției Audit Public Intern din str. Domnița Anastasia nr. 2-4, 

corp C, et. 6, sector 5, București.  

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale 

este definitivă.  

Rezultatul final se va aduce la cunoștință candidaților prin postare pe pagina de Internet a 

M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs) precum 

și la avizierul Direcției Audit Public Intern din str. Domnița Anastasia nr. 2-4, corp C, et. 6, sector 

5, București.  

http://www.mai.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/
mailto:dgai@mai.gov.ro
http://www.mai.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/
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8. 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 și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către 

candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor acestora. 

Documentele menționate pot fi depuse şi în copie legalizată, situație 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 ordine 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 alt concurs, potrivit prevederilor art. 571 alin. (5) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016.  

În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs 

candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți 

candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” 

candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.  

  

 

Relații suplimentare privind condițiile de participare se pot obţine la Direcția Generală 

Management Resurse Umane, interior MAI: 021/10359, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 

16:00. 

  

Tematica şi bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunţ. 

 

 

ANEXE: 

Anexa nr. 1: Tematică și bibliografie 

Anexa nr. 2: Formularul cererii de înscriere 

Anexa nr. 3: Formularul declarației de confirmare a cunoașterii și acceptare a condițiilor de 

recrutare 
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                                                                                                   Anexa nr. 1 la 

                  Anunțul nr. 550.647/26.01.2023 

 

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL  

DE OCUPARE A POSTULUI DE ȘEF SECTOR I (AUDITOR) LA SECTORUL 5 AUDIT 

PUBLIC INTERN CLUJ-NAPOCA, LA DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN 

 

 

  

 

1. Organizarea activităţii de audit intern la nivel naţional și în Ministerul Afacerilor Interne 

(M.A.I.). 

2. Desfășurarea auditului public intern.  

3. Auditorii interni. 

4. Norme aplicabile auditului public intern și auditorilor interni la nivel naţional și M.A.I..  

5. Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern de asigurare (de regularitate, 

de sistem și de performanță), inclusiv în M.A.I. 

6. Metodologia de desfăşurare a misiunilor de consiliere formalizată, inclusiv în M.A.I. 

7. Metodologia de desfăşurare a misiunilor privind urmărirea modului de implementare a 

recomandărilor formulate în misiunile anterioare. 

8. Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern ad-hoc în M.A.I.  

9. Carta auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne. 

10. Standardele de performanță internaționale pentru practica profesională a auditului intern. 

11. Principiile fundamentale pentru profesia și practica de audit public intern.  

12. Regulile de conduită care impun normele de comportament pentru auditorii interni. 

13. Principiile generale și normele de conduită profesională a poliţistului. 

14. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului. 

15. Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului. 

16. Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului. Formarea profesională 

continuă în context nonformal. Evaluarea de serviciu a poliţiştilor. 

17. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor clasificate. 

18. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice: Consideraţii generale privind 

conceptul de control intern managerial. Scopul şi definirea standardelor de control intern 

managerial. Descrierile și cerințele generale ale standardelor de control intern managerial. 

19. Implementarea standardelor de control intern managerial. Evaluarea și raportarea sistemului 

de control intern managerial. 

20. Auditul sistemului de management – Sistemul metodologic. Sistemul decizional și decizia 

managerială. 
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BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL 

DE OCUPARE A POSTULUI DE ȘEF SECTOR I (AUDITOR) LA SECTORUL 5 AUDIT 

PUBLIC INTERN CLUJ-NAPOCA, LA DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN 

 

 

1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

2. H.G.  nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern. 

3. O.M.A.I. nr. 18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului 

public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor 

Interne. 

4. Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele de audit 

intern), Institutul Auditorilor Interni, Emise: octombrie 2016, Revizuite: ianuarie 2017 (disponibil 

on line la: 

http://www.aair.ro/fisiere/standarde_2017_romana/IPPF-Standards-2017-Romanian.pdf 

5. O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. 

6. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. 

9. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare. 

10. O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice. 

11. Manual de implementare a sistemului de control intern managerial (disponibil on line la: 

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/07/Manual-SCIM-site.pdf ) 

12. Vasile ZECHERU, Marian NĂSTASE (2005), Managementul, „obiect” de audit intern: 

sinteze teoretico-metodologice, proceduri utilizabile și aplicații, Editura Economică, București. 

http://www.mai.intranet/wp-

content/uploads/FOND_DOCUMENTAR/ALTE_LUCRARI/Sistemul-metodologic.pdf) 

 

 

 

 

NOTĂ: Se studiază legislația în vigoare, actualizată cu toate elementele intervenite până la data 

publicării anunțului, iar, lucrările de specialitate pot fi descărcate de la adresele menționate în 

dreptul acestora sau, în situația apariției unor defecțiuni tehnice ori erori de conectare, pot fi 

solicitate prin secretariatul comisiei și transmise prin e-mail candidaților înscriși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/


Pagina 7 din 8 

 

 

                                                                                                          Anexa nr. 2 la 

                  Anunțul nr. 550.647/26.01.2023 

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

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 Direcția Audit Public Intern, din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării funcţiei de șef sector I (auditor) la 

Sectorul 5 Audit Public Intern Cluj-Napoca, prevăzută la poziția 51 din Statul de organizare al  

Direcției Audit Public Intern – Structuri teritoriale, prin recrutare din sursă internă, 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.  

 

 Solicit/Nu solicit ca numărul de înregistrare al cererii să fie codul de identificare pe 

parcursul procedurii de 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), cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

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

lucrătoare, la unitatea unde m-am înscris, pentru a prezenta originalul documentelor transmise cu 

ocazia înscrierii.  

 

 

 

 

Semnătura _________________     Data _____________ 

             

Nr. telefon: ________________ 
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                                                                                                      Anexa nr. 3 la 

            Anunțul nr. 550.647/26.01.2023 

 
 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

 

Domnule Director, 

 

 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 Direcția Audit Public Intern, din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, în vederea ocupării funcției de șef sector I (auditor) la Sectorul 5 Audit Public 

Intern Cluj-Napoca, prevăzută la poziția 51 din Statul de organizare al  Direcției Audit Public Intern 

– Structuri teritoriale, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de 

studii superioare, care îndeplinesc condițiile legale, în data de 09.03.2023,                           

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 și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

 

 

 

Semnătura _________________     Data _____________ 

 

 

 

 

 

 


