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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Instituția de învățământ /structura beneficiară/structura care a efectuat recrutarea 

_________________________________________________________________ 

 

 

ANGAJAMENT 

 

1. Date personale 

Subsemnatul(a) __________________________________________________, fiul (fiica) lui 

_________________ și al (a) ___________________, născut(ă) în anul ______, luna ______, ziua ___, 

cu domiciliul (reședința) în localitatea (orașul, comuna, satul) ________________________________ 

_________________________________________, strada ________________________________ 

____________________________, nr. ___, bloc ______, etaj ______, apartament ____, 

județul/sectorul ______________________________ telefon __________________________, e-mail 

_____________________________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ___, nr. ________, 

eliberată de ___________________________ la data de _____________, CNP ___________________, 

Declarat(ă) admis(ă) în urma concursului organizat de 

__________________________________________________________________________________, 

specialitatea/specializarea/programul de studii ________________________________________, forma 

de învățământ ____________________, sesiunea __________, 

 

 

 

 

2. Situația profesională 

În prezent sunt angajat în MAI, în calitate de ______________________________________, la 

______________________________________________________________________________. 
 

3. Alte angajamente încheiate 

3.1. [   ] nu am încheiat un alt angajament cu MAI 

3.2. [   ] anterior, în urma concursului organizat de ____________________________________  

____________________________________________________ specialitatea/specializarea/calificarea 

_________________________________________, sesiunea _______________, am încheiat cu MAI 

angajamentul nr. ____________ din __.__._____, anexat în copie și: 

- [   ] sunt de acord să închei un nou angajament în condițiile art. 70 alin (2) [   ] sau (3) [   ] 

din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare sau, după 

caz, în condițiile art. 91
1
 alin. (2) [   ] sau (3) [   ] din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare, cu modificările și completările ulterioare  

- [   ] refuz să închei un nou angajament în condițiile art. 70 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 

360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în 

condițiile  art. 91
1
 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

4. Obligația de a lucra în cadrul MAI 

4.1. [  ] Mă oblig ca, după numirea în funcţie, ca urmare a absolvirii instituţiei de învăţământ, 

să îndeplinesc serviciul  timp de 10 ani în unităţile la care voi fi încadrat(ă) sau mutat(ă) ulterior, în 

raport de nevoile Ministerului Afacerilor Interne. 

4.2. [  ] Mă oblig ca, după numirea în funcţie, ca urmare a absolvirii instituţiei de 

învăţământ, să îndeplinesc serviciul  timp de 10 ani în unităţile la care voi fi încadrat(ă) sau mutat(ă) 

ulterior, în raport de nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la care se adaugă o perioadă de 

______________ 
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În cazul în care că  nu îmi voi  respecta  obligaţia  de a lucra în condițiile pct. 4.1 sau, după 

caz, ale pct. 4.2, în unitățile MAI la care voi fi încadrat sau mutat ulterior, mă oblig să restitui 

cheltuielile efectuate în total pe timpul școlarizării, potrivit reglementărilor în vigoare, proporțional cu 

perioada rămasă de executat. 
 

 

Semnătura ________________                                      Data _________________ 

 

 

 

 

Prezentul angajament s-a încheiat în ___ exemplare în fața delegatului 

_______________________ și a fost înregistrat sub nr. _____________ la data de ______________, la 

__________________________ _________________________________, după ce în prealabil s-a 

verificat identitatea elevului (elevei)/ studentului (studentei). 

 

Reprezentant legal _________________ 

Șef structură de resurse umane/delegat ____________________ 

 

 

 


