
FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 

concurs de recrutare şi selecţie  
 

Autoritatea sau instituţia publică: .............................................................................................. 

Funcţia solicitată: ……….......................................................................................................... 

Serviciul/Biroul .......................................................................................................................... 

Data probei scrise........................................................................................................................ 

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 straine*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. ................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................. 

 
Acord privind datele cu caracter personal  

□Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare 

îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale 

secretarului, în format electronic.  

□ Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.  

 

NOTĂ DE INFORMARE 

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 

 

Vă facem cunoscut faptul că Centrul Municipal de Cultură Arad prelucrează date cu caracter personal, cu 

respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale 

ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita 

drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o 

cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției 

 

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

ca datele furnizate în acest formular sunt adevarate. 

 
 

  Data: __________       Semnătura candidatului: ___________ 

 
 

Spaţiu rezervat secretariatului concursului/examenului 

 

 Cu privire la prezentul dosar de candidatură, la data depunerii se certifică următoarele: 

[  ]  Dosarul este complet 

[  ]  Dosarul este incomplet, documentele lipsă fiind: _________________________________________ 

 Candidatul a fost înştiinţat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul limită 

de depunere a dosarelor de candidatură specificat în anunţul de concurs/examen. 

 

 
Data: __________    Semnătura secretarului comisiei de concurs: _____________ 

___________ 

*1) Se vor trece calificativele: "cunostinte de baza", "bine" sau "foarte bine". 

*2) Se vor mentiona calificativele acordate la evaluarea performantelor profesionale in ultimii 2 ani, daca este 

cazul. 

*3) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon. 


