Nr. ___________
din ___________

Domnule Inspector şef
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ,

Subsemnatul(a)

fiul (fiica) lui
şi

al

(a)

născut(ă)

în

localitatea

data

judeţul/sectorul

, eliberată de

, la data de

, CNP

cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea
judeţul/sectorul

de

posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria

cetăţenia
, nr.

la

strada

,
nr.

bloc

, etaj

,

apartament __________, absolvent(ă) cu diplomă de bacalaureat/licență al (a) ___________________
___________________________________________________________________, din localitatea
_________________________, în anul _________, specializarea _____________________________,
și a _____________________________________________________________________,de profesie
________________________, salariat(a) la_______________________________________________,
starea civilă_________________________, cu serviciul militar________________________, la
arma_______________________, trecut în rezervă cu gradul___________________________,
telefon:_____________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la selecția organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, pentru ocuparea, fără concurs, pe durata instituirii stării de
risc epidemiologic și biologic, a postului vacant de 1 ____________________________________ din
cadrul ________________________________________________________________________
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Semnătura

1

Data _______

Se menţionează postul şi structura din care face parte acesta, conform listei cu posturile scoase la concurs din anunţ

1 din 1

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Fix

Mobil:

(rubrică facultativă)

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

(ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, dacă este cazul.

Data _________________

Semnătura __________________

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări,
datată şi semnată.
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii
(ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a
localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea
civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de
telefon de acasă şi de la serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial
şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se
funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară
activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când sau produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi
părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau
personal – în ce ţări, perioada.
3. Date despre rude:
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală),
domiciliul şi numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru
persoanele prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona:
,,Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta autobiografie și sunt de
acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date.
Data _________

Semnătura ______________

TABELUL NOMINAL
cu rudele şi soţul/soţia candidatului________________________________________________________
Nr.
crt

Numele şi prenumele
(numele purtat anterior)

0

1

1
CNP*

2
CNP*

3
CNP*

4
CNP*

5
CNP*

6
CNP*

Data ________________

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia /
profesia/ funcţia

Locul de muncă
(adresa/telefon)

2

3

4

5

____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)

tata________________

Date privind domiciliul
(a se completa corect şi
complet)

Consimt la prelucrarea datelor cu
caracter personal Regulamentului
(UE ) 2016/679

6

7

localitatea..................................
str..................................nr..........

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................

tata________________

str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......

mama______________

judeţ (sector)..............................

Semnătura __________________

În tabel vor fi trecuţi, în ordine, datele despre următoarele persoane: candidatul, părinţii candidatului, fraţii / surorile candidatului, soţul(soţia) candidatului, copiii candidatului, părinţii soţului (soţiei) candidatului, fraţii / surorile soţului (soţiei)
* SE COMPLETEAZĂ NUMAI DACĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ŞI-A EXPRIMAT, ÎN MOD EXPRES, PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ, CONSIMŢĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și privind libera circulație a acestor date. În situația în care rudele menționate în tabelul
nominal sunt în imposibilitatea de a-și da consimțământul, în rubrica destinată din tabel, candidatul/ personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1

Nr.
crt

Numele şi prenumele
(numele purtat anterior)

0

1

7
CNP*

8
CNP*

9
CNP*

10
CNP*

11
CNP*

12
CNP*

13
CNP*
Data ________________

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia /
profesia/ funcţia

Locul de muncă
(adresa/telefon)

2

3

4

5

____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)
____ . ____. _____
(zi) (luna) (an)
_______________
(localitatea)
_______________
Judeţ (sector)

tata________________

Date privind domiciliul
(a se completa corect şi
complet)

Consimt la prelucrarea datelor cu
caracter personal Regulamentului
(UE ) 2016/679

6

7

localitatea..................................
str..................................nr..........

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

tata________________

mama______________

bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................
localitatea..................................
str..................................nr..........
bl............sc............et........ap......
judeţ (sector)..............................

Semnătura __________________

În tabel vor fi trecuţi, în ordine, datele despre următoarele persoane: candidatul, părinţii candidatului, fraţii / surorile candidatului, soţul(soţia) candidatului, copiii candidatului, părinţii soţului (soţiei) candidatului, fraţii / surorile soţului (soţiei)
* SE COMPLETEAZĂ NUMAI DACĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ŞI-A EXPRIMAT, ÎN MOD EXPRES, PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ, CONSIMŢĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și privind libera circulație a acestor date. În situația în care rudele menționate în tabelul
nominal sunt în imposibilitatea de a-și da consimțământul, în rubrica destinată din tabel, candidatul/ personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
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Anexa nr. 1 la cererea de înscriere nr. _______________ din ______________
DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea ________________________________________, judeţul/sectorul ________________
CNP__________________,
posesor (posesoare)
al
(a) CI seria _______
nr.
____________________, eliberat(ă) de __________________, la data de ____________, în calitate
de candidat la selecția pentru ocuparea pentru ocuparea, fără concurs, pe durata instituirii stării de
risc epidemiologic și biologic a postului vacant de _______________________________________
la _____________________________________, organizată de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Petrodava” al județului Neamț, sesiunea (data) _______________, declar pe propria
răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le
îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. În situaţia în care voi
fi încadrat îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecție nu voi fi
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la selecție ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie
se va constata după încadrare urmează să fiu trecut(ă) în rezervă/să îmi înceteze raporturile de
serviciu, după caz.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta declaraţie și sunt
de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat(ă) în sistemul naţional de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare) __________________________________________________ şi mi-au încetat raporturile
de serviciu/ am fost trecut în rezervă _________________ (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt
motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Sunt de acord cu verificarea criteriilor de aptitudine medicală de către structurile de
specialitate ale M.A.I. și cu efectuarea de verificări de specialitate de către Inspectoratul pentru
Situații de Urgență al județului Neamț, cu privire la persoana mea. Menționez că în situația în care,
după încadrare, în urma verificărilor realizate, se va constata neîndeplinirea criteriilor de
aptitudine medicală sau/și a cerințelor de conduită, voi fi trecut(ă) în rezervă.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _________________ Semnătura __________________

Anexa nr. 2 la cererea de înscriere nr. ______________ din _____________

DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind îndeplinirea unor condiţii de participare la selecție

Subsemnatul(a) ______________________________________________, fiul/(fiica) lui
______________________________ şi al (a) _______________________________, născut(ă) la
data de _____________ în localitatea __________________________________, judeţul/sectorul
_____________________ C.N.P. ___________________________ posesor (posesoare) al (a) CI
seria _____ nr. _______________, eliberat(ă) de _______________________________________,
la data de____________________, în calitate de candidat la selecția organizată de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, pentru ocuparea, fără concurs, pe durata
instituirii stării
de risc epidemiologic
și
biologic,
a postului
vacant
de
_______________________________________________________________________ din cadrul
__________________________________________________________________________,
declar pe propria răspundere faptul că:
 nu am antecedente penale, nu mă aflu în curs de urmărire penală ori de judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni;
 nu am fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani, sau nu mi-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;
 nu am desfăşurat activităţii de poliţie politică astfel cum sunt definite prin lege.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

Data _________________ Semnătura __________________

Anexa nr. 3 la cererea de înscriere nr. ______________ din _____________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, fiul
(fiica) lui ______________________________ şi al (a) _______________________________,
născut(ă)
la
data
de
_______________________
în
localitatea
___________________________________, judeţul /sectorul _____________________ C.N.P.
___________________________ posesor (posesoare) al (a) CI seria _____ nr. _______________,
eliberat(ă) de _______________________________________, la data de____________________,
în calitate de candidat la selecția organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava”
al
judeţului
Neamț
în
vederea
ocupării
postului
vacant
de
________________________________________________________________, pe durata instituirii
stării de risc epidemiologic și biologic, declar pe propria răspundere că mă aflu / nu mă aflu 1
în izolare la domiciliu sau în carantină.
Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal ,,Falsul în declarații“,
referitor la declarația necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat în
vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepsește cu
închisoare sau cu amendă.
Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat
personal datele din prezenta declarație.

Data _________________ Semnătura __________________
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Se va tăia cu o linie varianta care nu este conformă cu realitatea

Anexa nr. 4 la cererea de înscriere nr. _______________ din ______________

CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, fiul
(fiica) lui ______________________________ şi al (a) _______________________________, născut(ă)
la data de _______________________ în localitatea ___________________________________, judeţul
/sectorul _____________________ C.N.P. ___________________________ posesor (posesoare) al (a)
CI

seria

_____

nr.

_______________,

eliberat(ă)

de

______________________,

la

data

de____________________, în calitate de candidat la selecția organizată de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț pentru ocuparea, fără concurs, pe durata instituirii
stării de risc epidemiologic și biologic, a postului vacant de ____________________________________
din cadrul _______________________________________________________, menționez că sunt de
acord cu efectuarea de verificări, în evidențele cazierului judiciar, cu privire la persoana mea, de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț.

Data _________________

Semnătura __________________

