
                                          FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

    Autoritatea sau instituţia publică:  

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Funcţia publică solicitată: .................................... │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Numele şi prenumele: ........................................................ │ 

│Adresa: ..................................................................... │ 

│Telefon: .................................................................... │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Studii generale şi de specialitate                                            │ 

│                                                                              │ 

│Studii medii liceale sau postliceale                                          │ 

├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤ 

│       Instituţia      │      Perioada       │       Diploma obţinută         │ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

   ─Studii superioare de scurtă durată                                         │ 

├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤ 

│       Instituţia      │      Perioada       │       Diploma obţinută         │ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

│Studii superioare de lungă durată                                             │ 

├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤ 

│       Instituţia      │      Perioada       │       Diploma obţinută         │ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├Studii postuniversitare, masterat şi doctorat                                 │ 

├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤ 

│       Instituţia      │      Perioada       │       Diploma obţinută         │ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤ 

│Alte tipuri de studii                                                         │ 

├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤ 

│       Instituţia      │      Perioada       │       Diploma obţinută         │ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤ 

│Limbi străine*1)                                                              │ 

├─────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┤ 

│                   Limba     │   Scris     │     Citit     │     Vorbit       │ 

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤ 

│Cunoştinţe operare calculator                                                 │ 

│............................................................................. │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Cariera profesională                                                          │ 

├───────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┤ 

│  Perioada │  Instituţia/firma  │  Funcţia  │  Principalele responsabilităţi  │ 

├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤ 

├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤ 

├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤ 

│Detalii despre ultimul loc de muncă*2):                                       │ 

│1. .......................................................................... │ 

│2. .......................................................................... │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Persoane de contact pentru recomandări*3):                                    │ 

│1. .......................................................................... │ 

│2. .......................................................................... 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 *1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine". 

    *2) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 

2 ani, dacă este cazul. 

    *3) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la 

falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

    Data ......................   

    Semnătura ................. 



 

 

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS 
 
 

a) copia actului de identitate; 
 
b) formularul de înscriere; 
 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate- număr pagini; 
 
e) cazierul judiciar; 
 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică. 
 
 
 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
 

 
Am primit          Am predat, 
Secretar comisie concurs       Candidat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  nr.1 

 

                        Denumire angajator 

                        Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

                        Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

                        Nr.de înregistrare 

                        Data înregistrării 

 
 

ADEVERINŢĂ 

 

 

                            Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I........................., seria.....                                                                        

.............                  , nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de 

numire                        nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe 

durată                          determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr......../.........................  

, în fun                         funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................ 

                          Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului admini     

strativ                          de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea....................... 

                                 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na..................  .............  

...........                         a dobândit: 

                     - vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile 

                     - vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile. 

                         Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii 

(modifi                   carea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  

crt 

Mutaţia  

intervenită 

Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu  

indicarea clasei/gradaţiei  

profesionale 

Nr. şi data actului pe baza  

căruia se face 

înscrierea şi temeiul legal  

     

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.  

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat                              

sancţiunea   disicplinară.................................  

  

     Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeveri   

nţă sun            nta sunt reale, exacte şi complete.  

 

 

 

Data      Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3, 

 

 

     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  

 

     Ştampila angajatorului  

 

 

 
1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii 
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii    


