
(Personal contractual) 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

la concursul pentru ocuparea 

postului 

 

 

Data concursului   

 

I. Date de identificare ale candidatului: 

 

Numele:   Prenumele:   

 

Adresa:   

 

Nr. de telefon:    
 

CNP:   Locul naşterii:   

 

Starea civilă:   

Copii (nume,prenume,an naştere): 

 

  1._____________________________________________________________________________________ 

  2.   

 

  3.   

 

 

Stagiul militar:   

 

Naţionalitatea: 
 

II. Pregătirea profesională : 

1. Studii medii 
Instituţia Pregătirea profesională 

(profesia/specializarea) 
Perioada 

(de la-până la) 
Diploma obţinută 

(nr./dată) 

    

2. Studii superioare de scurtă durată 

Instituţia Pregătirea profesională 

(profesia/specializarea) 

Perioada 

(de la-până la) 

Diploma obţinută 

(nr./dată) 

    

 

 

 

3. Studii superioare de lungă durată 



Instituţia Pregătirea profesională 

(profesia/specializarea) 

Perioada 

(de la-până la) 

Diploma obţinută 

(nr./dată) 

    

    

4. Studii postuniversitare, masterat sau doctorat 

Instituţia Pregătirea profesională 
(profesia/specializarea) 

Perioada 
(de la-până la) 

Diploma obţinută 
(nr./dată) 

    

    

    

5. Alte tipuri de studii 
Instituţia Pregătirea profesională 

(profesia/specializarea) 
Perioada 

(de la-până la) 
Diploma obţinută 

(nr./dată) 

    

    

    

    

    

    

    

    

.Titluri ştiinţifice: 
 

 

III. Experienţă profesională: 

Perioada 

(de la – până la) 

Instituţia/Firma 

(Angajator) 

Funcţia deţinută Principalele 

responsabilităţi 

Motivul încetării 

contractului de 

muncă 

     

     

     

     

 

Apartenenţă la organizaţii profesionale: 
 

 
Publicaţii, premii, distincţii primite: 

 
 

Statutul juridic: nu am/am cazier judiciar din motive   

  şi nu sunt/sunt implicat în proces(e) penal(e)   

  . 



 

 

 

 

 

DECLARATIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

 

Subsemnatul.....................................................................................................,domiciliat in 

........................................................................, posesor al C.I. seria ............., nr. .......... ....................., eliberat de 

................................., la data de .........................,  avand CNP ............................................, declar pe propia 

raspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în 

vederea…………………………………………………………….… 

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

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

……………………………………………………………………………………………….... . 

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest acte, in cadrul Primariei Boianu-Mare, vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Regulamentul nr. 679/2016 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţ ie a acestor date. 

    Data completării .....................                          ___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

 

___________________________ 

 (Semnătura) 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, 

că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

 

Data Semnătura, 


