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Tel./fax 0236.811328/ I.C. 8110

ERATA ANUNT PRIVIND CONCURSUL
ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SUBOFITER
OPERATIV PRINCIPAL PREVAZUT A FI OCUPAT PRIN INCADRARE
DIRECTA SI /SAU RECHEMARE IN ACTIVITATE SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2021-NOIEMBRIE2021
Datorita unei erori in scanarea anuntului si a anexelor aferente acestuia, privind
concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subofiter operativ principal
prevazut a fi ocupat prin incadrare directa §i /sau rechemare in activitate sesiunea
septembrie 2021-noiembrie2021 Anexa nr.2 ( Formularul cererii de inscriere la
concurs) se inlocuieste cu anexa nr .2 din prezenta erata.

COMISIA DE CONCURS
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MEMBRI
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Anexa nr. 2
Formularul cererii de inscriere la concurs
INTRARE
Nr.
Data
Domnului §ef depozit
al Depozitului 2 3 0 Rezerve Proprii Tecuci
Subsemnatul / Subsemnata,
fiica lui
§i al (a)
in
localitatea
judetul/sectorul
, cetajenia
de identitate seria
, numarul
, eliberata de
de
CNP
,cu
localitatea
,
judejul/sectorul
strada
, nr.
, bl.
telefon
,
e-mail
, salariat(a) la
, stare civila
cu serviciu militar
, la arma
de

, fiul /
, nascut(a) la data de
,
posesor/posesoare al/a carjii
la data
domiciliul (resedinja) in
,
, et.
, ap.
,
de
profesie
, trecut in rezerva cu gradul

Va rog sa-mi aprobaji inscrierea la concursul organizat de Depozitul 230 Rezerve Proprii
Tecuci in vederea ocuparii postului vacant de subofiter operativ principal - Echipa de patrulare si
supraveghere P.S.I, din Formatiunea de asigurare, pozifia 44 din statul de organizare al unita^ii
prin incadrare directa/rechemare in activitate.
Mentfonez ca sunt absolvent/absolventa, cu diploma de bacalaureat al/a
profil
in anul

, specializarea
cu media
.
Imi exprim consim^amantul in vederea otyinerii extrasului de pe cazierul judiciar: DA / NU
(se incercuieste varianta dorita).
Declar pe propria raspundere ca am susjinut evaluarea psihologica in scopul ocuparii unei
funcfii de execute prin incadrare directa/rechemare in activitate in ultimele 6 luni anterior datei
sus^inerii probei de concurs: DA / NU (se incercuieste raspunsul, dupa caz) .
Am luat la cunostinfa si sunt de acord cu condijiile de recrutare, selec^ionare si participare la
concurs.
Sunt de acord cu prelucrarea informahilor cu caracter personal, in conformitate cu
1

prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce prive$te
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulate a acestor date, cu modificarile §i

completarile ulterioare.
Semnatura

Data

1 se vor lua in considerare evaluarile psihologice sus{inute in acelasi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu eel mult 6 luni
anterior datei planificate pentru desfasurarea probei de concurs. Persoanele care incercuiesc raspunsul DA nu fac obiectul planificarii in vederea evaluarii
psihologice iar unitatea beneficiara solicits Centrului de psihologie al MAI transmiterea avizelor psihologice.

