












 

   

  

 

 

 

 

  Anexa nr. 1 

 

 

 

CERERE ÎNSCRIERE PROCEDURĂ RECRUTARE ȘI SELECȚIE 

 

 

 

 

Subsemnatul/a_______________________________________________________, 

domiciliat(ă) în localitatea_______________________ strada 

_____________________________. 

nr.______ bloc ______scara____________, etaj ______ ap. _____ sector ________, doresc 

să mă înscriu la concursul din data de __________________________________________ 

organizat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti, 

pentru ocuparea postului de _____________________în cadrul Proiectului Cod Smis 

2014+ 133072, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, având titlul - 

Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolara in Regiunea Sud - Muntenia. 

 

Nume complet______________ 

  

Semnătura ________________ 

 

Data ____________________   
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INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] 

 

 Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara  

Scrieţi numărul de telefon    Scrieţi numărul de telefon mobil     

Scrieţi adresa de email  

Scrieţi adresa paginii web personale  

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.)Scrieţi numele de utilizator pe 
messenger (Yahoo, skype etc.) 

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa| Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

 

COMPETENΤE PERSONALE  

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de 
muncă dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi 
câmpurile irelevante din coloana stângă)  

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)  

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi  

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate  

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi calificarea obţinută  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)  

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate  

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
De exemplu: 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

 

 

ANEXE  

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu: 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 

▪ tâmplărie 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  

▪ B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi 
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă. 

Exemplu de publicaţie: 

▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.  

Exemplu de proiect: 

▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea 
construcţiei (2008-2012).  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

 
 

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ recomandări de la locul de muncă; 

▪ publicaţii sau cercetări.  



 

   

    

 

 

 

 

 
 

 

Anexa nr. 3 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/a ___________________________________, domiciliat/a 

în____________________, Str. _______________________________________ Nr.____, 

Bl. ___, Sc. _____, Et. ___, Ap. ___, Judeţ/Sector _________________________, CNP 

____________________________, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ______ nr. 

_____________, eliberat/ă de ____________________, la data de ______________, 

cunoscând prevederile Art.326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că în cazul în care voi fi admis în urma participării la procedura de 

recrutare și selecție pentru postul de 

_________________________________________________________________, 

sunt capabil şi disponibil să lucrez pe această poziţie pentru care mi-am depus dosarul 

de candidatură, în perioada implementarii proiectului   

____________________________Cod Smis 2014+______________________. 

Totodată, îmi asum să aloc timpul necesar pentru realizarea în optime condiții a 

atribuțiilor în cadrul Proiectului cu respectarea prevederilor legale aplicabile și fără 

a depăși norma maximală de 12h/zi, 60h/săptămână pentru toate activitățile 

desfăsurate în baza contractului/ tuturor contractelor individuale de muncă. 

 

Nume complet______________ 

Semnătura ________________ 

Data ____________________   



   

 

   

 

 

 
 

 

Anexa nr. 4 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________________________________, 

domiciliat/a în____________________, Str. 

_______________________________________ Nr.____, Bl. ___, Sc. _____, Et. ___, Ap. 

___, Judeţ/Sector _________________________, CNP 

____________________________, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ______ nr. 

_____________, eliberat/ă de ____________________, la data de ______________, 

cunoscând prevederile Art.326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere faptul că nu am antecedente penale, nu sunt şi nu am fost urmărit sau 

condamnat de fapte prevăzute de legea penală. 

 

Nume complet______________ 

 

Semnătura ________________                                                     

  

Data ____________________   

 



 

Anexa 5 

ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

posesor al CI/BI seria……… nr…………………………. eliberat la data 

de……………………………………, candidat(ă) pentru ocuparea postului de 

________________________în cadrul proiectului - Dezvoltarea serviciilor de 

educatie anteprescolara in Regiunea Sud – Muntenia,  Cod Smis 2014+ 133072 îmi 

exprim acordul pentru prelucrarea și colectarea de către Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti a datelor mele cu caracter personal pe 

durata procesului de selecție și, dacă va fi cazul, pe durata derulării raporturilor de 

muncă, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) NR. 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

 

Semnătura:         Data: 

 

 


