MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Instituţia de învăţământ/structura beneficiară/structura care a efectuat recrutarea
__________________________________________________

Anexa nr. 3

ANGAJAMENT1
Subsemnatul(a) ______________________________________________________, fiul
(fiica) lui ___________________________ şi al(a) _______________________, născut(ă) în anul
_______, luna _______, ziua ______, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea (oraşul, comuna, satul)
______________________________________, strada _____________________________, nr.
___, bloc ______, etaj ____, apartament ____, judeţul/sectorul ___________________________
telefon __________________________, e-mail ____________________, posesor/posesoare a/al
cărţii de identitate seria ____ nr. ___________ eliberată de ___________________________ la
data de ____________, CNP ___________________, fiind declarat(ă) admis(ă) în urma
concursului
organizat
de
________________________________________________,
specialitatea/specializarea/programul de studii __________________________, forma de
învăţământ _____________, sesiunea ________, mă oblig ca, după numirea în prima 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.
În cazul în care voi fi îndepărtat(ă) din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la
învăţătură sau pentru abateri disciplinare ori încetez şcolarizarea la cererea mea, precum şi în
eventualitatea că nu îmi voi respecta obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile alineatului
precedent în unităţile la care voi fi încadrat sau mutat ulterior, mă oblig să restitui cheltuielile de
întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielile efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei)
de Ministerul Afacerilor Interne/instituţia de învăţământ, proporţional cu perioada rămasă până la
10 ani.
Semnătura ____________________

Data _____________

Prezentul angajament s-a încheiat în 5 exemplare2 în faţa delegatului
________________________ şi s-a înregistrat sub nr. __________ la data de __________, la
______________________________________________, după ce în prealabil s-a verificat
identitatea elevului (elevei)/ studentului (studentei).
Reprezentant legal3 ____________________
Şef structură de resurse umane/delegat4 ____________________
1

Nu se completează de către studenţii la Facultatea de Arhivistică.
Exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul personal al elevului/studentului; exemplarul nr. 2 se înmânează elevului/
studentului; exemplarul nr. 3 se transmite inspectoratului general/unităţii beneficiar(e); exemplarul nr. 4 și 5 se
întocmesc exclusiv în cazul elevilor/studenţilor şcolarizaţi pe locurile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de
învățământ și se distribuie astfel: exemplarul 4 rămâne în evidenţa instituției de învățământ, iar exemplarul 5 se
transmite la Direcţia Generală Management Resurse Umane.
3
Reprezentantul legal poate fi, după caz, rectorul (comandantul) instituţiei/directorul şcolii pentru studenţii/elevii din
instituţiile de învăţământ MAI sau inspectorul general/şeful structurii beneficiare pentru studenţii la forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă şi pentru elevii/studenţii şcolarizaţi în beneficiul MAI la alte instituţii de învăţământ.
4
Şeful structurii resurse umane din cadrul instituţiei de învăţământ a MAI sau delegatul din partea structurii beneficiare
pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi pentru elevii/studenţii şcolarizaţi în beneficiul MAI la alte
instituţii de învăţământ.
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