NECLASIFICAT

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII
„MIHAI VITEAZUL”

Anexa nr. 1

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la studii postuniversitare
Facultatea ____________________________
Programul de studii _______________________________________________
sesiunea _______________
Domnule Rector,
Subsemnatul(a) _________________________________________________________________

fiul/fiica lui __________________________ şi ______________________ născut(ă) în anul _______,
luna ____, ziua ____, în localitatea _______________________, judeţul _____________________,
posesor al cărţii (buletinului) de identitate seria __________, nr. ______________, eliberat(ă) de
____________, la data de _____________________, CNP:
de naţionalitate _______________ şi cetăţenie _________________________________________,
(se va preciza dacă mai are şi o altă cetăţenie decât cea română)

cu domiciliul stabil în ______________________________________________________________,
(localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., judeţ/sector, nr. telefon)

______________________________________________________________________________
şi reşedinţa în ___________________________________________________________________
(localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., judeţ/sector, nr. telefon)

______________________________________________________________________________
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere la Programul de studii postuniversitare
_______________________________________________________, organizat de Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la Facultatea____________________________, în sesiunea
_________________.
Studii _____________________________________________________________.
(studii absolvite, universitatea, facultatea, profilul şi specializarea)

Am luat la cunoştinţă şi de dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
referitoare la prevederile privind interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi,
precum şi cu privire la încheierea angajamentului prin care mă oblig ca, dacă voi fi declarat(ă)
admis(ă), după finalizarea programului studii postuniversitare în cadrul Academiei Naţionale de
Informaţii „Mihai Viteazul”, să-mi desfăşor activitatea, în calitate de ofiţer, în orice zonă a teritoriului
naţional, potrivit intereselor şi nevoilor Serviciului Român de Informaţii.
Sunt de acord cu efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului meu, precum şi,
potrivit legii, cu efectuarea de verificări de securitate.
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Îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în
conformitate cu cele precizate în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal pentru candidaţii la admitere, studenţii la programele de studii, participanţii la
activităţi ale Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazulˮ, postată pe site-ul Academiei,
http://www.animv.ro:
da
nu
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Semnătura
______________

Data
________________

Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”
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