NESECRET

Anexa nr. 2 la nr. ________
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
“VASILE GOLDIS” AL JUDETULUI ARAD

Exemplar unic
Nr. ____________
Arad __________

Rezoluţie
INSPECTOR ŞEF

Domnului inspector şef
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş,, al judeţului Arad
Subsemnatul(a) __________________________________________________________, fiul (fiica) lui
_____________________ şi al (a) _______________________ născut(ă) la data de ________________ în
localitatea ____________________________, judeţul/sectorul ___________________ cetăţenia _____________
posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ___, nr. ___________, eliberată de _____________________, la data
de _____________CNP ___________________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea
__________________________, judeţul/sectorul _______________, strada _______________________________,
nr. ___, bloc ___, etaj ___, ap. __, absolvent(ă) cu diplomă de licenţă al(a) Universităţii ______________________,
Facultatea __________________________________________________________________________,specializarea
_______________________________, în anul ______, starea civilă _____________________, încadrat în funcţia
de ______________________________________ la __________________________________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile
Goldiş” al judeţului Arad în vederea ocupării funcţiei de conducere vacantă de ______________________________,
din cadrul _______________________________________________________, prin recrutare din rândul ofiţerilor
încadraţi în unităţile militare ale MAI.
Am luat cunoştinţă despre condiţiile de participare la concurs / examen, precizate în anunţul dat publicităţii, pe
care consider că le îndeplinesc în mod cumulativ, astfel:
- am vechime în muncă de ____ ani, din care ____ ani în M.A.I.;
- sunt absolvent de studii postuniversitare în domeniul _______________ / studii universitare de master în
domeniul _______________ specialitatea _______________ sesiunea _____________ .
- am vechime în specialitatea structurii postului pentru care candidez de ___ ani, iar în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei de ___ ani;
- nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu sunt cercetat disciplinar sau în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
- nu sunt pus la dispoziţie în condiţiile art.17, sau suspendat din funcţie în condiţiile art. 21 lit. a) şi b),
precum şi a articolului 22 din anexa 7 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
- în ultimii 2 ani am obţinut calificativele _____ şi ______ la aprecierile de serviciu anuale;
- deţin autorizaţie de acces la documente / informaţii clasificate nivelul __________________.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs,
menţionate în anunţul dat publicităţii şi despre faptul că aprobarea înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu
participarea, care va fi aprobată numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite, la propunerea comisiei de
concurs.
Sunt informat asupra tematicii şi bibliografiei stabilite pentru concurs.
Data _____________

Semnătura _______________

