ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835 Bucureşti

NECLASIFICAT

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul(a),.....................................................................,
(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei)
născut(ă) în anul ....., luna ..., ziua ..., în localitatea ........................,
judeţul (sectorul) .................., de cetăţenie*) ................. naţionalitate
..................., starea civilă ................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria
...., nr. ......., eliberat(ă) de ........-...................... la data de
.............., cu domiciliul stabil în localitatea ............................,
judeţul/sectorul ...................., str. ........................... nr. .....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ............., cod numeric personal:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,având următoarele studii:
....................................................................................
....................................................................................,
(ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii)
ocupaţia actuală:
....................................................................................,
(funcţia/ocupaţia şi locul de muncă)
situaţia militară: ......................,
fiul/fiica lui .....................................................................,
(numele şi prenumele tatălui candidatului/candidatei)
născut(ă) în anul ...., luna ...., ziua ...., în localitatea ................,
judeţul (sectorul) ........., de cetăţenie ............, naţionalitate ............,
profesia de bază .................., ocupaţia actuală ...................., locul de
muncă ......................., cu domiciliul în localitatea ................, judeţul
(sectorul) ............., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et.
...., ap. ...., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ....., nr. ...., eliberat(ă) de
.............. la data de ...........,
şi al/a ............................................................................,
(numele şi prenumele mamei candidatului/candidatei)
născut(ă) în anul ...., luna ...., ziua ...., în localitatea ................,
judeţul (sectorul) ........., de cetăţenie ............, naţionalitate ............,
profesia de bază .................., ocupaţia actuală ...................., locul de
muncă ......................., cu domiciliul în localitatea ................, judeţul
(sectorul) ............., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et.
...., ap. ...., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ....., nr. ...., eliberat(ă) de
.............. la data de ...........,
căsătorit(ă) cu ....................................................................,
(numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului/candidatei)
născut(ă) în anul ...., luna ...., ziua ...., în localitatea ............., judeţul
(sectorul) ............, de cetăţenie .............., naţionalitate ..............,
profesia de bază ................., ocupaţia actuală ..................., locul de
muncă ...................., cu domiciliul în localitatea ..................., judeţul
(sectorul) ............., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. .....,
et. ...., ap. ...., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ....., nr. ..........,
eliberat(ă) de ....................... la data de ..........., solicit să particip la
concursul pentru:
.....................................................................................
.....................................................................................
------------

*) Se trec toate cetăţeniile deţinute.

Declar pe propria răspundere că:
a) nu am fost condamnat/condamnată;
b) nu mă aflu în curs de urmărire penală şi nu sunt trimis/trimisă în judecată
sau judecat/judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care să mă facă incompatibil/incompatibilă cu exercitarea profesiei de
militar în activitate, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) la data chemării/rechemării în activitate nu voi face parte din partide,
formaţiuni sau organizaţii politice;
d) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membru
al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice
profesiei militare;
e) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor
de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea
profesiei militare;
f) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea
unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una din aceste situaţii,
mă angajez că, după chemarea în activitate, voi renunţa la această calitate;
g) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de
concurs ca urmare a stării de graviditate/maternitate (numai pentru candidaţii
femei);
h) sunt de acord să fiu verificat/verificată în vederea autorizării accesului la
informaţii clasificate, potrivit legii;
i) sunt de acord cu înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în
care aceasta se impune.
Alte
probleme
ale
candidatului/candidatei,
părinţilor
şi
soţiei/soţului
acestuia/acesteia,
în
afara
datelor
înscrise
în
prezenta
cerere:
..................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................
Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere,
iar în situaţia că acestea nu corespund realităţii voi suporta consecinţele legale.
Semnătura candidatului/candidatei:
..................................

Data: ...............

