
                                                                            

                    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
            DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                    
                        Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  
                „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi   
 

 

                              NESECRET 
         Exemplar nr 
               Anexa nr. 1 la  Nr. _____________ 
         Iaşi, _____________ 
 
              
 
                    A P R O B 
           (Î) INSPECTOR ȘEF 

                                  Colonel 
                                                                                                    MOLOCEA GHEORGHIU-VIOREL 

 
Cerere de participare la concurs  

 Domnule inspector şef,       
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. ______________, eliberat de____________________________, la data 
de __________________, CNP __________________________, cu domiciliul (reşedinţa) în 
localitatea _______________________, judeţul/sectorul _________________, strada 
_______________________, nr. ____, bl. ____, et. ____, apartament _____, absolvent(ă) al(a) 
___________________________________________________________________________,forma de 
învăţământ1__________,sesiunea2__________,specializarea3 ______________________,de 
profesie__________________________,salariat(ă) la______________________________________, 
stare civilă4 _____________________, cu serviciul militar ________________, la arma 
________________, trecut în rezervă cu gradul ____________________. 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru 
Situaţi i de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza”  al judeţului Iaşi, pentru ocuparea postului 
de____________________________________din cadrul ____________________________________, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, prin recrutare din 
sursă internă. 
 Sunt încadrat (ă) în Ministerul Afacerilor Interne la___________________________________ 
__________________________________, în funcţia de____________________________________. 
 Am vechime în muncă _______(ani) /din care în M.A.I. _____(ani). În cadrul M.A.I. am ocupat 
următoarele funcţii astfel: 
- funcţia de_______________________, la (unitatea)________________________________ în cadrul 
(structura/compartimentul/subunitatea/serviciul)______________________________________, în 
perioada_____________________.  
- funcţia de_______________________, la (unitatea)________________________________ în cadrul 
(structura/compartimentul/subunitatea/serviciul)______________________________________, în 
perioada_____________________.  
- funcţia de_______________________, la (unitatea)________________________________ în cadrul 
(structura/compartimentul/subunitatea/serviciul)______________________________________, în 
perioada_____________________.  
 Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs. 
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
 Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la 
susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse. 
 Telefon fix/mobil ______________________  
 Semnătura ___________________                                         Data ___________________
 _______________________________________________ 
1 Curs de: ZI, SERAL, FF (fără frecvenţă) IFR (învăţământ frecvenţă redusă, IDD; 
2 Anul absolvirii instituţiei de învăţământ/ unităţii şcolare; 
3 Specializarea menţionată în diploma de bacalaureat, licenţă;  
4 Căsătorit, necăsătorit divorţat etc. 


