
 
 

Exemplar unic 
Nr. de înregistrare  ................................./............................ 

 
DECLARAŢIE 

 
     Subsemnatul/Subsemnata, ___________________________________________, 
fiul/fiica lui ______________________şi al/a _________________________ născut/ă în 
localitatea_____________________________, judeţul____________________, în anul 
________, luna _________________, ziua _________, de cetăţenie ______________, cu 
domiciliul (reşedinţa) în localitatea ____________________________________, judeţul 
______________________________, CNP ________________________, 
posesor/posesoare a(l) CI seria ________, nr. _____________, eliberată de SPCLEP 
________________ la data de _________________, fiind înscris(ă) la concursul pentru 
ocuparea funcţiei de _______________________________________ la Penitenciarul 
_____________, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal 
referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii că : 

- am luat cunoştinţă de condiţiile de înscriere şi participare la concurs, de drepturile şi 
obligaţiile ce îmi revin, respectiv de consecinţele prezentării de înscrisuri false, declararea în 
fals sau omisiunea declarării unor aspecte de interes pentru procesul de înscriere/recrutare;   

- sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice ale activității și comportamentului 
meu, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta incompatibilităţi determinate de 
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare pentru dobandirea statutului de poliţist 
de penitenciare, nu voi fi încadrat/ă, chiar dacă în urma concursului susţinut am fost 
declarat/ă "admis".  

- mi-au încetat / nu mi-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din 
motive disciplinare, în ultimii 5 ani; 

- nu am antecedente penale, nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 
săvârșirea de infracțiuni; 

- am fost / nu am fost agent sau colaborator al organelor de securitate şi nici al vreunui 
serviciu de informaţii;. 
 - am luat cunoştinţă că polițiștii de penitenciare nu pot fi menţinuţi în activitate şi în 
funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la 
Legea nr. 223/2015), potrivit art. 137 şi art. 133 lit. r) din Legea nr. 145/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare. Astfel, persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu 
îndeplinesc condiţiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează 
raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară de stat, conform legii; 
 - am luat cunoştinţă de faptul că  ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi 
în poliţia penitenciară în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de poliţie 
penitenciară - agent şef principal de poliţie penitenciară; 

- am luat la cunoștință că prin efectuarea de verificări asupra persoanei, activității și 
comportamentului meu se înțelege efectuarea de verificări în cazierul judiciar și asupra 
activității și comportamentului meu de către personalul din unitatea penitenciară la care m-
am înscris, cunoscând că, în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în 
prezenta cerere ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de 
înscriere/recrutare, nu voi fi încadrat; 

            - am fost informat(ă) și sunt de acord cu privire la faptul că, în situația în care voi fi 
declarat „Admis”, mi se vor interzice sau restrânge unele drepturi și libertăți cetățenești 
prevăzute de Legea 145/2019 – Statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 

   Data :                                                                                                       Semnătura :            
                                


