ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/Direcţia _______________________________________
Nr. ___________din ______________
(înregistrat la unitatea de recrutare)

Anexa nr. 1

APROB
ŞEFUL UNITĂŢII DE RECRUTARE

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE1
DOMNULE _________________________________

Subsemnatul(a) __________________________________________________________________ fiul
(fiica) lui ________________________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data
de
__________________
în
localitatea
____________________________
judeţul/sectorul
________________ posesor al cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de
___________________, la data de ___________, CNP ______________________ cetăţenia
_____________, naţionalitatea ____________________, etnia ___________, cu domiciliul în localitatea
___________________________, str. _________________ nr. ____ bl. ______, ap. ____, judeţul/sectorul
______________, telefon ______________, e-mail _____________________________________ şi reşedinţă
în ____________________________________________________________________________________,
absolvent(ă)/elev (ă) în ultimul an al(a) liceului _______________________________________
__________________ sesiunea_______________, de profesie ________________________, salariat(ă)
la______________________________________________, starea civilă_____________, cu serviciul militar
_____________, la arma ______________, trecut în rezervă cu gradul________________.
LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE: _________________
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţia/unitatea de învăţământ
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „PETRU RAREŞ” FĂLTICENI
sesiunea SEPTEMBRIE 2017.
LOCURI PENTRU ROMI

DA

NU

ALTE MINORITĂŢI

DA

NU

Am absolvit Facultatea/sunt student în anul
______ de/la _________________________________________
________________________________________________________________________________________ forma de
învăţământ __________ specializarea ____________ fără taxă
anul _____ cu taxă anul _____.

Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de obligativitatea
prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor:
 cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele
obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale,
în original sau copie legalizată (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
 foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie legalizată;
 contravaloarea taxei de înscriere la concurs, iar pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de
înscriere, acte doveditoare că se află în una dintre situaţiile enumerate în regulamentul concursului de
admitere;
 alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere.
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Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situaţia în care sunt declarat „admis” am
obligaţia să depună diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul de
admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile angajamentului pe care
urmează sa-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor
drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la concursul de
admitere sunt bugetate2.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis acest
fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielile
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a adevărului,
dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal şi
sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în maximum
30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul structurii unde
m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal
datele solicitate.
Data __________

Semnătura,

NOTĂ:
- candidaţii care optează pentru locurile minorităţilor naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva etnie/minoritate
naţională;
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X.
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