Formular financiar

SECRET DE SERVICIU

Ex. nr.______________din___.___.___

(dup completare)
Ex. unic

SPA IU REZERVAT INSTITU IEI SOLICITANTE
Institu ia solicitant :
Tipul de certificat i
nivelul de acces solicitat:

A

CONFIDENTIAL

SECRET

COSMIC TOP SECRET

B

CONFIDENTIAL

SECRET

COSMIC TOP SECRET

Motivul solicit rii:
Institu ia la care se trimite avizul:

OFICIUL REGISTRULUI NA IONAL AL
INFORMA IILOR SECRETE DE STAT

DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT
NUME:
NUME ANTERIOARE:
PRENUME:
DATA NA TERII:

LOCUL NA TERII:
CET

sat:

comun :

ora :

jude :

ENIA actual :

1

SITUA IA FAMILIAL

Cum v aprecia i situa ia financiar ?
Confortabil :

Acceptabil :

Dificil :

Nu pot aprecia:

Locuin
Locuin a pe care o folosi i împreun cu ceilal i membri ai familiei este:
Proprietate:
PROPRIET

Chirie:

Locuin de serviciu:

I MOBILE/IMOBILE

Detalia i:

Venituri i cheltuieli lunare tipice pentru dumneavoastr

i partenerul de via

Venit anual net realizat în urma
activit ii principale.
Venituri suplimentare realizate din
alte activit i
Total venituri anuale pe gospod rie.

2

Evalua i care este valoarea total
a debitelor curente care v greveaz
Dumneavoastr
Curent

i partenerul dumneavoastr de via

economisi i

Ocazional

Rar

Comparativ cu anul anterior ave i obliga ii i datorii financiare:
Mai mult:
Mai pu in
Cam la fel:
Sunte i interesat, dvs. sau partenerul
de via în colaborarea cu anumite
societ i comerciale înregistrate în ar ?

DA

NU

Dac da, detalia i:
- denumirea societ ii comerciale, adresa, domeniul de activitate
- caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul de administra ie, consilier etc.)

Ave i rela ii, dvs. sau partenerul de via
NU
DA
cu firme înregistrate în str in tate?
Dac da, detalia i:
- denumirea firmei, adresa, domeniul de activitate
- caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul de administra ie, consilier,
contracte de colaborare, concesionare, comision etc.)
- ara de înmatriculare.

3

Împotriva dvs. sau a asocia ilor dvs. au fost ini iate,
în ultimii 10 ani, proceduri de executare silit ?
Dac da, detalia i:
- motivul procedurii
- tribunalul care a hot rât m sura
- autoritatea care a pus-o în aplicare

Ave i alte interese financiare care ar
putea intra în conflict cu îndatoririle
dumneavoastr de serviciu?

DA

NU

DA

NU

Detalia i.

Detalia i alte aspecte care ne-ar putea ajuta s în elegem mai bine situa ia
dumneavoastr financiar ?

4

DECLARA IE

Subsemnatul,…………………………………………………………….
Declar c toate datele furnizate mai sus sunt exacte i corecte.
Declar c am luat cuno tin de cerin ele procedurii de verificare i avizare
pentru acces la informa iile clasificate N.A.T.O i le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez s fie verificate, con tient
fiind de consecin ele legale ale declara iilor false sau omisiunilor cu bun
tiin .
M angajez s furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate
în eventualitatea unor neclarit i, precum i s informez, din proprie
ini iativ , asupra oric rei modific ri ap rute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea
motivat .
Data,

avizului de securitate s

nu-mi fie

Semn tura,

5

