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A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului 
M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale 
Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor 
Interne scoate la concurs în vederea încadrării funcţia de inspector general al Inspectoratului 
General de Aviație, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al Inspectoratului General de Aviație 
(Aparat propriu), prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile 
legale. 

 
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, 

următoarele condiţii: 
 

 să fi absolvit studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii superioare de lungă durată cu licenţă, în unul 
dintre domeniile de licență: inginerie aerospațială  / drept  / ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau în 
ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; 

 să fi absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în 
specialitatea studiilor funcției de bază; 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului: 
 să deţină sau să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la 

informații clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET și la documentele Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării, în limita exercitării atribuțiilor1;  

 să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului de colonel/comandor; 
 să deţină documente de certificare eliberate de autoritatea aeronautică militară 

națională pentru atestarea calificării și specializării pentru personalul navigant de 
aviație sau personalul aeronautic nenavigant; 

 să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

 să aibă cel puțin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne; 

 să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau să nu fie pus la 
dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la ordinul M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „FOARTE BUN” la ultimele două aprecieri anuale de 
serviciu; 

 să fie declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică pentru ocuparea unei funcţii de 
conducere. 
 

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările 
ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor 
legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul unității organizatoare, respectiv Calea Ion 
Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti.  
 

Personalul care solicită înscrierea la concurs va depune cererea de înscriere la secretariatul 
Serviciului Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General de Aviație, cu sediul în 
Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti, până la data de 15.01.2019, ora 16.00. Cererile de înscriere 

                                                      
1 Procedura de avizare şi autorizare va fi declanşată ulterior încadrării postului, iar avizul negativ conduce la 

eliberarea din funcţie. 
 

mailto:resurse.ia@mai.gov.ro


NESECRET 

 

NESECRET 
Telefon: 021/3104399, interior 17.987, Fax: 021/3113909, email: resurse.ia@mai.gov.ro,  

Calea Ion Zăvoi nr. 14, sectorul 1, RO – Bucureşti 
2/8                                                                                                    

vor fi însoțite de curriculum vitae și copia actului de identitate. Acestea pot fi transmise și prin posta 
electronică, la adresa de e-mail: resurse.ia@mai.gov.ro sau la numărul de fax.: 021.311.39.09. 
 

Dosarul de recrutare se va depune, personal de către candidați, la secretariatul Serviciului 
Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General de Aviație, cu sediul în Calea Ion Zăvoi 
nr. 14, sector 1, Bucureşti, până la data de 22.01.2019, ora 16.00 şi va conţine următoarele documente: 

- cererea de înscriere şi curriculum vitae; 
- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor 

impuse de cerinţele postului (inclusiv supliment la diplomă/foaie matricolă); 
- copii ale documentelor de certificare eliberate de autoritatea aeronautică militară națională pentru 

atestarea calificării și specializării pentru personalul navigant de aviație sau personalul aeronautic 
nenavigant; 

- bilanţ al stării de sănătate emis de medicul de unitate şi aprobat de şeful Direcţiei Medicale a 
M.A.I.; 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
- cazier judiciar; 
- adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență din care să reiasă: 

 perioada de valabilitate a autorizației la informații clasificate și nivelul de acces; 

 calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 

 faptul că nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni 
disciplinare şi nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 
nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management resurse 
umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare; 

 vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

 vechimea în funcții de conducere în unități ale M.A.I. 
 
În conformitate cu art. 62 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 

2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor 
Interne, copiile documentelor solicitate se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică 
pentru conformitate şi se semnează de către persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor 
prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele solicitate pot fi depuse şi în 
copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează. 

 
Testarea psihologică se va desfăşura în cadrul structurilor de specialitate ale M.A.I., în baza 

planificărilor efectuate de Inspectoratul General de Aviaţie, rezultatul evaluării urmând a fi depus prin grija 
secretarului comisiei de concurs, la dosarul de concurs la data eliberării, dar nu mai târziu de data 
concursului. Planificarea candidaților în vederea susținerii evaluării psihologice se va realiza după 
finalizarea perioadei de înscriere, urmând ca data, ora, locul și alte informații privind desfășurarea evaluării 
să fie aduse la cunoștința candidaților prin grija secretarului comisiei de concurs. 

 
Concursul se va desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne şi va avea loc la data de 

04.02.2019, începând cu ora 12.00, iar unica probă de concurs o constituie interviul pe subiecte 
profesionale, care se înregistrează audio şi / sau video, după următorul grafic orientativ: 

 întrunirea comisiei de concurs: 04.02.2019, ora 0830; 
 instructajul candidaților: 04.02.2019, între orele 1130 – 1200; 
 desfășurarea interviului structurat pe subiecte profesionale: 04.02.2019, începând cu 

ora 1200; 
 afișarea grilei de apreciere: 04.02.2019, după ora 1400, în raport de numărul 

candidaților. 
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Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate 
contesta numai nota proprie, formulând contestația o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. 

Soluționarea eventualelor contestații se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere. 

Candidaților li se comunică rezultatele la contestații prin afișare la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne și cel al Inspectoratului General de Aviație din Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti și, dacă 
există posibilitatea, prin postarea pe pagina de internet a unității. 
 
       La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complet şi 
corect întocmite, la data depunerii acestora. 

 
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la  Serviciul 

Management Resurse Umane - Inspectoratul General de Aviație, telefon: 021/3.10.43.99, interior 
17.987, luni-vineri, între orele 08.00-16.00. 
       Anunţul este publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne şi afişat la avizierul unităţii începând 
cu data de  21.12.2018. 

 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul / examenul organizat în vederea ocupării funcţiei de  
inspector general al Inspectoratului General de Aviație 

 
  I. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  GENERALĂ: 

      TEMATICĂ: 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne; 
2. Locul şi rolul Inspectorului General de Aviaţie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
3. Strategia privind dezvoltarea aviaţiei M.A.I. 2010-2020. 
4. Protecţia informaţiilor clasificate; 
5. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 
6. Activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; 
7. Activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 
8. Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne; 
9. Răspunderea materială a militarilor şi răspunderea materială a personalului pentru pagubele 

produse Ministerului Afacerilor Interne; 
10. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;  
11. Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare în unităţile militare ale M.A.I.; 
12. Sancţiuni disciplinare; 
13. Norme privind securitatea şi sănătatea în muncă;  
14. Norme generale privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în 

unităţile M.A.I; 
15. Creşterea capacităţii operaţionale a unităţilor M.A.I.; 
16. Raportarea situaţiei operative în M.A.I.; 
17. Aplicarea măsurilor de protecţie civilă la nivelul I.G.Av. şi al unităţilor şi structurilor subordonate; 
18. Serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile M.A.I.; 
19. Organizarea şi executarea controalelor în M.A.I.; 
20. Organizarea şi conducerea evidenţei tehnico-operative a bunurilor materiale în unităţile bugetare 

ale M.A.I.; 
21. Inventarierea bunurilor materiale în unităţile M.A.I. 
22. Declasarea şi casarea bunurilor materiale în M.A.I;  
23. Răspunderea materială a militarilor pentru pagube produse M.A.I. 
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24. Planificarea și pregătirea achiziţiilor publice;   
25. Procesul de achiziție publică; 
26. Modalități de atribuire a contractului de achiziție publică /acordului – cadru; 
27. Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului – 

cadru;  
28. Executarea contractului de achiziție publică / acordului – cadru ; 
29. Management. Definiţie, funcţii, metode şi tehnici de management. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne; 
2. O.M.A.I. nr.30/2015 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 
ulterioare. 

3. Strategia dezvoltării aviaţiei M.A.I. 2010-2020, aprobată prin Hotărârea C.S.A.T. nr. 91/30.09.2010; 
4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 
5. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 

România;  
6. H.G. nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale 

Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România; 
7. O.M.A.I. nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne; 
8. O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale 

Ministerului Afacerilor Interne; 
9. O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne; 
10. O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor şi I.M.A.I. nr. 114/2013 privind 

răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne; 
11. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 
12. O.M.A.I. nr. 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din M.A.I., precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din M.A.I.; 

13. O.M.Ap.N. nr. M 64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare; 
14. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
15. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
16. O.M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric 

în unităţile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare; 
17. O.M.A.I. nr. S/109/2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării 

situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competenţă a structurilor M.A.I.;  
18. O.M.A.I. nr. S/61/2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de 

interes operativ; 
19. O.M.A.I. nr.224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie 

civilă în unităţile MAI; 
20. O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 
21. O.M.A.I. nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile /structurile M.A.I.; 
22. O.M.A.I. nr. 126 / 2016, pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;  
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23. O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

24. O.M.A.I. nr. 231/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

25. Instrucțiuni M.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea si casarea bunurilor in 
unitățile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;  

26. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
27. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului – cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

28. Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare;   

29. O.U.G. nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile 
apărării și securității, cu completările și modificările ulterioare;   

30. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
31. Management organizaţional în domeniul ordinii publice, prof.univ.dr. Costică Voicu şi conf.univ.dr. 

Florin Sandu, edit. M.A.I. 
 

II. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  PE LINIE DE AVIAŢIE 
TEMATICĂ: 

1. Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară; 
2. Aeronavele militare  (înmatricularea, admiterea la zbor şi accesul la bord); 
3. Zborul aeronavelor militare; 
4. Conducerea activităţii de zbor; 
5. Securitatea zborului; 
6. Asigurarea și sprijinul logictic al activității de zbor; 
7. Planificarea resursei de aviaţie în Ministerul Afacerilor Interne; 
8. Accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne;  
9. Procedura de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care 

decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de 
apă decât aerodromurile certificate; 

10. Atestarea calificărilor şi specializărilor personalului aeronautic; 
11. Norme  privind procedura aeronautică militară pentru atestarea personalului navigant de aviație; 
12. Norme privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru 

personalul aeronautic. 
 

BIBLIOGRAFIE:  
1. Legea nr.35 din 1990 privind personalul aeronautic din aviaţia militară a României, cu completările şi 

modificările ulterioare; 
2. F.A./Av.-1 – Regulamentul pentru zbor al Aviaţiei Militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării 

naționale nr. M-177 din 10.11.2005; 
3. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 94/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor 
Ministerului Afacerilor Interne, completat cu O.M.A.I. nr. 157/2014; 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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5. Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul 
aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua 
şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. Dispoziţia SMFA-9/28.02.2014 privind atestarea calificărilor şi specializărilor personalului aeronautic 
din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice 
militare, completată cu SMFA – 61/2017; 

7. SMFA-41 din 16.08.2016 – Dispoziția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind aplicarea 
procedurii aeronautice militare pentru atestarea personalului navigant de aviație (PAM-NAV);  

8. Ordinul nr.M-15 din 24.02.2015 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea 
titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din M.Ap.N. şi din alte instituţii sau 
structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare, publicat în M.Of.nr.229 bis din 03.04.2015. 
 

NOTĂ: Vor fi avute în vedere actele normative în vigoare, cu modificările şi completările intervenite până 
în ziua susţinerii concursului / examenului. 
            Anunțul conține 2 anexe reprezentate de Formularul cererii de înscrise la concurs și Formularul 
declarației de confirmare a cunoașterii și de acceptare a condițiilor de recrutare. 
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          Anexa nr. 1 

 
 

1. Formularul cererii de înscriere la concurs. 

 

 

INTRARE 

Nr. ______________ 

Data _____________ 

 

 

 

Doamnei CARMEN DAN, 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica lui 

______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria ___, 

numărul ________, CNP _________________, încadrat / încadrată în funcţia de 

_________________________________________________________________ la 

______________________________________________________________________, 

 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Ministerul Afacerilor Interne în 

vederea ocupării postului de ____________________________ 

__________________________________________________________________, din cadrul 

______________________________________________, prin recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în 

unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la 

concurs, menţionate în anunţul dat publicităţii. 

 

Menţionez că sunt absolvent, cu licenţă / diplomă al ____________________ 

________________________________________________, Facultatea _________________ 

_____________________________________, specializarea _________________________, în anul 

______, cu media _____. 

Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

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. 

 

 

 

 

Semnătura ________________                           Data _______________ 
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             Anexa nr. 2 
 
 

2. Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare. 

 

 

INTRARE 

Nr. _____________ 

Data ____________ 

 

Doamnei CARMEN DAN, 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui 

_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria 

___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de 

________________________________________________________________________________ la 

_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul organizat 

pentru ocuparea postului de ___________________________________________________ din cadrul 

______________________________________________________ care se va desfăşura în data/perioada 

____________________ 

 

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 nici o organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. 

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 numit(ă) în funcţia militară 

aferentă postului scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite acest fapt. 

Dacă o asemenea situaţie se va constata după numirea în funcţie, urmează să fiu eliberat din funcţia de 

conducere ocupată. 

Sunt de acord ca, în cazul câştigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să 

asigur, în ceea ce mă priveşte, îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 29 lit. d) - e) şi art. 30 din Legea nr. 

80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 _____________________ 
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