Anexa 1
AM O D E LA
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”
Nr. ______________ din __________

la concursul de admitere la studii universitare de master pentru
promovarea culturii de securitate în societatea civilă
Facultatea _______________________________
programul de studii __________________________________________
sesiunea ________________

Domnule Comandant/Rector,
Subsemnatul(a) _____________________________________________________
fiul/fiica lui ___________________ şi __________________, născut(ă) în anul ______,
luna __________, ziua ____, în localitatea ________________, judeţul ______________,
posesor al cărţii de identitate seria __________, nr. _______________, eliberat(ă)
de ______________, la data de ______________________,
cu

CNP:

domiciliul stabil în __________________________________________________________
(localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap.,
judeţ/sector)
________________________________________________________________________
Studii absolvite ______________________________________________________
(universitatea, facultatea, profilul şi specializarea)
__________________________________________________________________________,
locul de muncă______________________________________________________________,
(se va completa în clar numele
instituţiei)
profesia _________________________, telefon _____________________, adresă e-mail
______________________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul
(se completează corect şi clar)
de admitere la programul de studii universitare de master pentru promovarea culturii de
securitate în societatea civilă ______________ _________________________________,
seria 2021-2023, organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la
Facultatea ____________________________.
Semnătura
___________________________

Data
_______________________

Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”
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Alăturat, anexez următoarele:
1. copie scanată după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă;
2. copie scanată după diploma de licenţă sau diploma echivalentă şi foaia matricolă/
suplimentul la diplomă ori, pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă
în sesiunile 2020 şi 2021- adeverinţa eliberată de instituţiile de învăţământ superior;
3. pentru candidaţii au absolvit anterior studii universitare de licență în instituţii
acreditate de învăţământ superior din străinătate - dovada echivalării acestor studii
de către Centrul Naţional de Recunoaştere și Echivalare a Diplomelor, din cadrul
Ministerului Educației şi Cercetării, în condițiile legii;
4. copie scanată a certificatului de naştere;
5. copie scanată a cărţii de identitate;
6. copie scanată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind
schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;
7. copie scanată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
8. dovada achitării taxei de înscriere;
9. eseul, în format .pdf şi .doc sau .docx.
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