
 

ANEXA NR. 2 

                                     

 

 

Formularul cererii de înscriere 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________ 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 _____________________ str. 

_______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) 

__________________________________________________________________________, forma 

de învățământ ______________ sesiunea _______, specializarea__________________ de 

profesie___________________________________________, salariat (ă) la 

____________________________________________________________________________, 

starea civilă_____________________,cu serviciul militar ________________, la arma 

______________, trecut în rezervă cu gradul___________________________. 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Agenția Națională împotriva 

Traficului de Persoane în vederea ocupării postului de 

_______________________________________________________________________________, 

prevăzut la poziţia _____din statul de organizare al unității, cu recrutare din rândul ofițerilor de poliție 

din cadrul M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale. 

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la 

concurs prevăzute de anunţ1. 

Solicit / nu solicit alocarea unui număr unic de identificare. 

Declar că am fost / nu am fost evaluat psihologic2 , în scopul ocupării unei funcții de 

conducere cu studii superioare /universitare, în data de _______________. 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE 2016/679. 

Mă oblig ca, în situaţia în care voi fi declarat „admis”, să mă prezint, în termen de 5 zile 

lucrătoare, la structura de resurse umane din cadrul unității, pentru a prezenta originalele 

documentelor transmise cu ocazia înscrierii. 

 

Semnătura ______________                                                      Data ______________ 

Telefon _________________ 

                                                 
1Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele 

concursului 
2 Se vor lua în considerare evaluările psihologice susținute în același scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu 

cel mult 6 luni anterior datei planificată pentru desfășurarea probei interviului. 

 

Cod unic de identificare ……………. 

(nu se completează de către candidat) 

 


