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Anexa nr. 4 
           Nr.  
          Târgoviște, _____.____.2021 
 
Cod unic de înregistrare: 
 

Domnule Inspector Şef al  
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Județului Dâmbovița 

 
Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________________________, 

fiul / fiica lui ________________ şi ________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria ___, 
numărul ______________, eliberată de _______________________ la data de _______________________, 
CNP ________________________________________________________ încadrat / încadrată în muncă în 
funcţia _________________________________la_________________________________________________, 
cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea _________________________, judeţul/sectorul ______________, strada 
________________, nr. __________, bloc ____________, sc. ___, etaj ______________, apartament ___, 
telefon nr. _________________. 
                   

              Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență 

„Basarab I” al Județului Dâmbovița,  în vederea ocupării unui post de soldat profesionist (servant), din 

cadrul subunităților de intervenție, potrivit anunțului înregistrat cu nr. 2668754  din 22.11.2021.  

Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs, 
menţionate în anunţul dat publicităţii. 

În cazul în care voi fi declarat ”ADMIS” în urma procesului de selecție, ordinea opțiunilor mele în 
vederea repartiției pe subunități sunt următoarele: 

1. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
2. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
3. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
4. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
5. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
6. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
7. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
8. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
9. Garda de intervenție nr. ____   ______________________; 
10. Garda de intervenție nr. ____   _____________________; 
11. Garda de intervenție nr. ____   _____________________; 

 
Menţionez că sunt absolvent: 

- absolvent învățământ general obligatoriu - adeverința ___________________________________ 
- cu diploma  de Bacalaureat, foia matricolă/ supliment ___________________________________  
________________________________________________________________________________ 
- cu licenţă / diplomă a Facultății, foia matricolă/ supliment _______________________________, 

specializarea ______________________________, în anul ______, cu media _____. 
- Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat, foia matricolă/ supliment ___________ 
________________________________________________________________________________. 
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului U.E. nr. 679/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 

             Dată  ________________                                                        Semnătură _______________________ 
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