MINJSTERUL AFACERJLOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATU DE URGENT A
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU S!TUATll DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
,BASARAB I" AL JUDETULUI DAMBOVITA

APROB
(I) INSPECTOR SEF
Nr. _ _ _ _ _ din _ _ _ _ _ __
(lnregistrat Ia unitatea de recrutare)

Co l.
ILIE-CONSTANTINESCU RAOUL

CERERE DE INSCRIERE
La concursul de admitere Ia Academia de Politie ,Alexandru loan Cuza"
invatl'imant cu frecventa
DOMNULE _ _ _ _ _ _ _~~~
Subsemnatul(a): ---...,--,---:-:------------,--,---,-.,--- tiul (fiica) lui _ _ _ _ _ ~i al (a)-,---,-,--,--nascut(a) Ia data de
, In localitatea
, judetul/sectorul
, posesor al cartii de identitate
, Ia data de
, CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _,
seria _ , nr. _ _ _, eliberata de
cetatenia
, nationalitatea
, etnia
, cu domiciliul in localitatea._ _ _ _ _ _ _ __;
str.
nr._, bl. _ _ , ap._, judetul/sectorul
, telefon _ _ _ _ __
, ~i re~edinta I n - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -

e-mail

absolvent(a)/elev(a) In ultimul an al(a) liceului ---,--.,-:-:-.,-------- - - - - -- - - - - - sesiunea
, de profesie _ _ _ _ , salariat(a) Ia - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - , starea civila
, cu serviciul militar _ _ _ _ _ _ _, Ia arma _ _ _ _ _ _ _ , trecut
in rezerva cu gradu l _ _ _ _ __
Va rog sa-mi aprobati inscrierea Ia concursul de admitere organizat de Academia de Politie "Alexandru loan Cuza",
sesiunea - - - - - - la 1:
Specializarea/

FACUL T ATEA DE PO LITlE
de studii
_
_
ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA

Pro~mul

U-

D- ORDINE $! SIGURANTA PUBLICA- locuri pentru romi
D- ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA- locuri pentru maghiari
D- ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA -locuri pentru alte minoritati
Specializarea/

FACUL TATEA DE PO LITlE DE FRONTIERA
de studii
_
_
ORDINE $! SIGURANTA PUBLICA
ORD1NE $1 SIGURANTA PUBLICA- locuri pentru romi

Pro~mul

U-

DD- ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA -locuri pentru maghiari
D - ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA- locuri pentru alte minoritati
Specializarea/

FACULTATEA DE JANDARMI
de studii
_
_
ORD1NE $1 SIGURANTA PUBLICA
ORDINE $1 S1GURANTA PUBLICA- locuri pentru romi

Pro~mul

U-

DD- ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA -Iocuri pentru maghiari
D- ORDINE $1 SIGURANTA PUBLICA -locuri pentru alte minoritati

Specializarea/

FACULTATEA DE $TIINTE $1JURIDICE $1 ADMINISTRATIVE
de studii
U- DREPT2 2

Pro~mul

Candidatii opteaza pentru o singura facultate ~i specializare tara a exista posibilitatea admiterii prin alunecare de Ia o facultate Ia
alta sau de Ia o specializare Ia alta.
2
Candidatii concureaza pe locurile aprobate, iar Ia sfiir~itul anului Ill de studii, in functie de criteriile beneficiarilor, in ordinea
strict descrescatoare a mediei generate calculate pe baza medii lor obtinute in anii de stud ii ~ i pe baza obtiunilor studenti lor, se
constituie grupe de stud iu pe arme/specialitati conform nevoilor de incadrare ale M.A.!. ~i ale celorlalti beneficiari.
1

Limba straina pentru care optez Ia examenul de admitere:

0

Engleza

0

Franceza

0

Germana

0

Rusa

Ospaniola

FACULTATEA DE POMPIERI
Specializarea/ Pro~mul de studii
U -INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII- POMPIERI
-INSTALATII PENTRU CONSTRUCT!!- POMPIERI-locuri pentru romi

D

Am luat cuno~tinta de faptul ca lnscrierea mea Ia concursul de admitere este conditionata de obligativitatea
prezentarii Ia Academia de Politie "Aiexandru loan Cuza", Ia data inscrierii, a urmatoarelor:
* cartea de identitate sau pa~aportu/, In original;
* diploma de bacalaureat fn original sau adeverinJii e/iberatii de liceu fn care se menfioneaziiltotele obtinute Ia probele de
examen, media genera/a de Ia baca/aureat, mediile obfinute fn anii de /iceu, termenul de valabilitate # faptul cti nu a fost
eliberatii diploma, precum # foaia matrico/a a studiilor liceale, In original sau copie legalizatii (numai pentru absolvenfii
promojiei anului in curs);
* contravaloarea taxei de fnscriere Ia concurs, iar pentru candidatii care solicita scutirea de taxa de lnscriere, acte doveditoare
care se atla In una dintre situatiile enumerate In Regulamentul privind organizarea ~i desta~urarea concursului de admitere Ia
studi i universitare de licenta In facultatile Academiei de Politie ,Aiexandru loan Cuza".
Am luat cuno~tinta de faptul ca, in vederea inmatricularii, in situatia in care sunt declarat ,admis" am obligatia sa depun
diploma de bacalaureat, in original.
Am luat cuno~tinta ~i sunt de acord cu conditii le de recrutare, selectionare ~i participare Ia concursul de admitere,
drepturile ~ i obliga(iile ce-mi revin pe perioada ~co l ari zarii ~i cu prevederile angajamentului pe care urmeaza sa-l inchei in
situatia in care voi fi declarat (a) ,admis".
Am luat cuno~tinta de dispozitiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor pub lice ~i in mediul de afaceri, prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv
ale Legii nr. 8011995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile ~i completarile ulterioare, referitoare Ia interzicerea sau
restrfmgerea exercitiului unor drepturi ~i libertati.
Mentionez faptul ca am fost informat ~i cunosc prevederile m1. 142 alin. (6)-(6 3 ) din Legea ed ucatiei nationale nr.
1/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~ i ca locuril e scoase Ia concursul de admitere sunt bugetate.
Am fost informat(a) ~i sunt de acord cu efectuarea de verificari, cunosciind ca, in situatia in care vor rezulta aspecte
contrare celor declarate In prezenta cerere ori neindeplinirea cumulativa a conditiilor de recrutare, nu voi fi inmatriculat(a), chiar
daca rezultatele obtinute Ia concursul de admitere ar fi permis acest fapt. Daca o asemenea situatie se va constata dupa
inmatricu lare, cunosc faptul ca urmeaza sa fiu exmatriculat(a), cu suportarea cheltuielilor de intretinere ~i de instruire pe timpul
~colarizariilcheltuielilor efectuate cu pregatirea subsemnatului(ei).
Am luat cuno~tinta ca prezenta cerere este inscris oficial ~i ca declararea necorespunzatoare a adevarului, daca produce
consecinte juridice, constituie infractiunea de fats in declaratii ~i se pedepse~te conform legii.
De asemenea, am luat cuno~t int a ca informatiile furnizate de mine reprezinta date cu caracter personal , ~i sunt de acord
cu prelucrarea acestora In conform itate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea
date! or cu caracter personal ~i Iibera circulatie a acestor date, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Ma oblig ca, in situatia nepromovarii unei probe eliminatorii sau a concursului, sa ma prezint in maximum 30 de zi le de
Ia sustinerea probei eliminatoriilconcursului Ia serviciul resurse umane din cadrul structurii unde m-am lnscris pentru a ridica
documentele depuse.
imi asum raspunderea asupra exactitatii datelorlnscrise in prezenta cerere.
Declar, sustin ~i semnez, dupa ce am luat Ia cuno~tinta despre intregul continut ~i am completat personal datele solicitate

Data._ _ _ __

Semnatura,

