Anexa nr.3 la Instrucțiunea aprobată prin
ordinul MAI nr.328 din „20” iulie 2020

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

FIȘA PERSONALĂ
DE EVIDENȚĂ A CANDIDATULUI LA STUDII
1. Numele

2. Prenumele

3. Data nașterii
4. Naționalitatea (se completează opțional, la dorință)

Loc pentru
fotografia
candidatului,
format 3x4 cm

5. Cetățenia (inclusiv a altor state)
6. Nivelul de cunoaștere a limbii de stat

7. Sex (M/F)

8. Buletinul de identitate seria nr.
eliberat la ”

”

10. Locul nașterii

anul

de către

9. n/i

11. Viza de domiciliu
cod poștal

12. Viza de domiciliu a părinților*
cod poștal

* în caz dacă părinții candidatului au vize de domiciliu diferite, candidatul va indica viza de domiciliu a unuia dintre părinți, la alegerea sa.

13. Tel. serv.:

14. Tel. dom.:

15. Tel. mobil:

16. E-mail, pagină web:
17. Starea civilă la data completării fișei personale (celibatar, căsătorit, recăsătorit, văduv, etc)
18. Educație (studii de bază, universitare/postuniversitare, cursuri de perfecționare/specializare, etc)
Denumirea instituției de învățământ
și adresa

Facultatea,
forma de
învățământ

Anul
admiterii

Anul
absolvirii
(abandonării)

Specialitatea după absolvirea
instituției (cu excepția studiilor
liceale)

19. Nivelul de cunoaștere a limbilor moderne
Denumirea limbii

Calificativele de cunoaștere (se bifează varianta potrivită)
cunoștințe de bază
bine
foarte bine

20. Obligațiunea militară (recrut, rezervist, serviciu militar îndeplinit, serviciu de alternativă, etc.)
Anul
mobilizării

Anul
retragerii

Efectiv

Specialitatea militară,
gradul

Livretul militar, seria, numărul,
data eliberării, autoritatea emitentă

21. Recomandare la studii
Numele, prenumele persoanei ce a recomandat

Funcția (postul) deținută

Subdiviziunea MAI

22. Relații de rudenie sau
afinitate cu angajații MAI.
Se indică următoarele
date:
- gradul,
- numele, prenumele,
- funcția (postul),
- subdiviziunea.
23. Date biografice a rudelor apropiate ale candidatului: tatăl, mama, frații, surorile, soția (soțul),
copiii; părinții, frații și surorile soției (soțului). Se indică obligatoriu numele, prenumele, patronimicul,
în cazul schimbărilor în modul prevăzut de lege, date referitoare la căsătoriile precedente, părinții și
copiii adoptivi, părinții vitregi, rudele decedate.
Gradul de
rudenie

Numele, prenumele

Data și locul nașterii

Funcția și locul
de muncă

Domiciliul

Gradul de
rudenie

Numele, prenumele

Data și locul nașterii

Funcția și locul
de muncă

Domiciliul

24. Date ce se referă la răspunderea penală sau contravențională a rudelor apropiate ale candidatului

Autobiografia se scrie personal de candidat
citeț, ordonat, fără corectări și prescurtări, cu
indicarea obligatorie a următoarei informații:
– Numele, prenumele, patronimicul, data și locul
nașterii, originea socială, limba maternă;
– Instituțiile de învățământ în care a studiat, anul
absolvirii sau abandonării lor, media generală,
specialitățile, profesiile obținute;
– Starea civilă, data căsătoriei (divorțului),
numele, prenumele, patronimicul soției (soțului),
prenumele și anul nașterii copiilor;
– Serviciul militar, perioada, centrul militar care
a decis încorporarea; în caz că nu a fost supus
serviciului militar se indică temeiul;
– Activitatea în organele elective (perioada și
organul);
–
Posesia
gradelor/titlurilor
științifice,
științifico-didactice, onorifice și sportive, data
acordării lor și autoritatea emitentă;
– Existența stagiului de muncă oficial și
neoficial (perioada, funcția (postul), instituția,
organizația, întreprinderea);
– Locul de trai și viza de domiciliu (se indică
ambele dacă nu coincid).

25. Autobiografia

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în această fișă sunt veridice. Sunt de
acord ca autoritățile competente să-mi verifice datele din fișă și din actele prezentate.
Data completării fișei:

Semnătura candidatului:

