
   

PPPOOOLLLIIIŢŢŢIIIAAA   LLLOOOCCCAAALLLĂĂĂ   AAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLLUUUIII   BBBOOOTTTOOOŞŞŞAAANNNIII   

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante 

din cadrul Serviciului Juridic, Relații publice și Executare mandate de aducere: 

 

 consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post 

 polițist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post   

       

1. Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă și inteviu 

2. Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

 

2.1  Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 21 ian. 2019, ora 12.00, la sediul Poliției 

Locale Botoșani; 

2.2  Interviul: data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba 

scrisă, la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia; 

2.3  Perioada de depunere a dosarelor: 20 dec. 2018 – 08 ianuarie 2019, inclusiv. 

 

3. Condiţiile de participare la concurs:  

3.1  Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească, condiţiile prevăzute de art. 54 din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi  

completările ulterioare. 

3.2  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:  

3.2.1 Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice; 

- minimum cinci ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

3.2.2 Pentru funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

 

4. Bibliografia pentru concurs: 

 

4.1  Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal: 

 

 Constituția Romaniei; 

 Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcționarului public; 

 H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea poliției locale nr.155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr.1332/2010  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale; 

 Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;  

 Legea   nr. 514 /2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003, Republicată, Codul muncii;  



 Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative:  

 O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 O.G. nr.2/2001privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare;; 

 Legea nr. 50/1991 privind disciplina in constructii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, Cartea I - Despre persoane și Cartea a III-a – 

Despre bunuri;  

 Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă, Cartea I – Dispoziții generale și 

Cartea a II-a – Procedura contencioasă.  

 Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, Partea Generală Titlul VI-Acte 

procesuale și procedurale comune, Cap.I  și Cap. II și Partea Specială Titlul I – Urmărirea 

penală. 

 

4.2  Pentru funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent: 

 

 Constituția Romaniei; 

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi 

completată; 

 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi 

completată; 

 Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerţ 

sau prestări de servicii ilicite; 

 Art. 260-266 și Art.293 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

 Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007(art.45 alin.(2); 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată, privind evidenţa, domiciliul şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români (art.12 – 25); 

 Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun; 

 H.C.L. Botoşani nr.202/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor) din Municipiului Botoşani; 



 H.C.L. Botoşani nr.203/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Serviciului public de administrare a cimitirelor, aflate în proprietatea Municipiului 

Botoşani;  

 H.C.L. Botoşani nr.221/2009 pentru aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie a 

câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani; 

 H.C.L. Botoșani nr.132/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Serviciului de salubrizare din municipiul Botoșani; 

 H.C.L. Botoşani nr.355/2011 privind stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, 

păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani; 

 H.C.L. Botoșani nr.293/2014 Regulamentul de organizare și funcționare a terenurilor de 

joacă pentru copii, din municipiul Botoșani; 

 H.C.L. nr.138/2009 Regulamentul de organizare și funcționare a zonei de agrement 

constituită pe structura lacului din Parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani; 

 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 H.C.L. Botoșani nr.292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației 

rutiere in municipiul Botoșani, modificată prin H.C.L. Botoșani nr.90 din 26.04.2018. 

 

NOTĂ: Se vor lua în considerare formele actelor normative enumerate, în vigoare la data 

publicării anunțului privind organizarea concursului. 

 

5. Atribuțiile prevăzute în fișa postului: 

 

5.1  Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal: 

 

 Apără drepturile și interesele legitime ale instituției publice în conformitate cu Constituția și 

legile țării; 

 Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare; 

 Asigură consultanță juridică angajaților instituției, informându-i pe aceștia cu privire la noile 

apariții legislative sau modificări aduse în toate domeniile de activitate; 

 Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; 

 Întocmește dosarele, formulează acțiuni, întâmpinări, concluzii, obiecțiuni la rapoartele de 

expertiză și solicită probe în scopul soluționării cauzelor aflate pee rolul instanțelor de 

judecată; 

 Reprezintă și susține interesele instituției în fața instanțelor judecătorești de toate gradele și 

ale organelor de urmărire penală, în baza împuternicirii scrise acordate de directorul 

executiv; 

 Întocmește răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese și sesizări înregistrate la sediul 

instituției; 

 Întocmește decizii de imputare sau angajamente de plată pentru angajații instituției; 

 Întocmește evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a corespondenței; 

 Întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul 

compartimentului; 

http://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=665&detaliu=1
http://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=1471&detaliu=1
http://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=2539&detaliu=1
http://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=2539&detaliu=1


 Redactează, prin operare pe computer, toate înscrisurile care se referă la activitatea 

compartimentului juridic. 

 

5.1   Pentru funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent: 

 

 Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 

instanţele de judecată arondate municipiului Botoșani, pentru persoanele care locuiesc pe 

raza municipiului Botoșani; executarea mandatelor de aducere are prioritate față de orice altă 

activitate, indiferent dacă este programat să desfășoare activitate sau este în timpul său liber. 

 Întocmește evidența în format scris și electronic a mandatelor de aducere și a citațiilor 

primite de la instanțele de judecată sau parchetele de pe lângă aceste instanțe, pentru a fi 

puse în executare, respectiv a fi comunicate;  

 Asigură accesul la informațiile de interes public; 

 Întocmește anual raportul privind accesul la informațiile de interes public, potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

 Întocmește răspunsuri redactate pe computer la adresele și sesizările înregistrate la sediul 

instituției, repartizate spre soluționare; 

 Întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul 

serviciului din care face parte. 

 

În celelalte zile în care-și desfășoară activitatea, dar nu este niciun termen pentru 

executarea vreunui mandat de aducere primit în lucru, va efectua cercetările necesare ducerii la 

îndeplinire a mandatelor ce urmează a fi executate, iar în completare va avea următoarele 

atribuții:  

 

 Să menţină ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al municipiului, aprobat în condiţiile legii, conform zonei de patrulare şi în 

baza atribuţiilor postului; 

 Să menţină ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, în 

parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani, în zonele 

comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri 

publice aflate în proprietatea și/ sau în administrarea Municipiului Botoșani sau a altor 

instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;  

 Să participe, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, 

la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale 

ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de 

evenimente;  

 Să acţioneze pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii, când acestea se impun;  

 Să asigure protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;  

 Să participe, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice, 

cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 

acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau 

comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul 

public şi pe drum public care implică aglomerări de persoane; 



 Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale 

referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, combaterea fenomenului de apelare la mila 

publicului, pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin 

legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru 

faptele constatate în raza municipiului Botoșani, în zona de competenţă;  

 Să participe, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale, în baza protocolului de colaborarea încheiat cu aceste structuri; 

 Să coopereze cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării 

Naţionale;  

 Să asigure măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite, la 

cererea acestora;  

 În cazul constatării unei infracțiuni flagrante, izolează zona, conservă locul faptei, ia datele 

de identificare ale posibililor martori și întocmește un proces verbal, în care consemnează 

toate aspectele constatate și activitățile desfășurate, după care îl înaintează de îndată 

organului de urmărire penală; 

 Executa serviciul în patrulă mixtă, împreună cu un agent de la Poliţia Municipiului Botoșani, 

pe sectoarele repartizate fiecărui schimb, intervenind cu promptitudine la apelurile primite 

prin numărul de urgență 112 sau alte apeluri urgente, transmise prin dispecerat sau alte 

mijloace de comunicare consemnând în raportul întocmit la ieșirea din serviciu; 

 Procedează la comunicarea actelor administrative( procese verbale de contravenție, citații, 

dispoziții ale Primarului Municipiului Botoșani, etc) către persoanele fizice sau juridice, prin 

înmânare sau afișare la domiciliul sau sediul acestora; 

 Efectuează activități de verificare pe teren a aspectelor cuprinse în sesizările telefonice sau 

scrise, în vederea soluţionării acestora în cadrul termenelor de rezolvare stabilite prin lege 

sau de către directorul executiv;  

 La ieşirea din serviciu, predă documentele, materialele din dotare şi întocmeşte raportul 

privind modul de îndeplinire a misiunilor.  

 Realizează orice alte atribuţii stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local Botoșani, 

dispoziţia primarului, decizia directorului executiv, a şefului ierarhic superior şi prin note 

interne.  

 

6. Dosarul de concurs se primește la sediul Poliției Locale Botoșani şi va conţine ( conform 

prevederilor  art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată): 

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în 

format needitabil prin accesarea paginii de internet a instituției  http://www.politialocalabt.ro/;   

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din 

H.G. nr.1021/2004;     

c) copia actului de identitate;  

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;    

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)    

http://www.politialocalabt.ro/


f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;    

g) cazierul judiciar*;    

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;  

i) aviz psihologic (aviz port armă - testare psihologică în domeniul securităţii naţionale). 

 

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs 

cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data 

şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

 *** Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă 

elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele 

informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, 

precum şi vechimea în specialitatea studiilor.  

Dosarele de concurs se primesc la sediul instituției, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul 

Botoşani, telefon 0231/513100, 0331/401541; 0331401542 fax 0231/527022, e-mail 

politialocalabt@yahoo.com; persoana de contact: Viorica Repciac, referent de specialitate, 

Compartimentul Resurse umane.  

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se 

prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției 

http://www.politialocalabt.ro/: Formularul de înscriere la concurs, curriculum vitae, modelul 

orientativ al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită 

după data de 01.01.2011. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0231/513100, 0331/401541, 

0331401542. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:politialocalabt@yahoo.com
http://www.politialocalabt.ro/


1 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE   

 

 

Instituţia publică: Poliția Locală a Municipiului Botoșani 

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

Data organizării concursului:……………………………………………………………………......................   

Numele şi prenumele candidatului: ………………………………………………………………………..….  

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):   

Adresă: …………………………………………………………………………………………………..…….  

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………....  

Telefon: …………………………………………………………………………………………………….….   

Fax: ………………………………………………………………………………………………………….…   

 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 
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 Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:   

 

     

Alte tipuri de studii:   

 

 Limbi străine
1)

:   

 
    *1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de 

autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator 

independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat". 

 

Cunoştinţe operare calculator
2)

:   

 

Cariera profesională
3)

:   

 

Detalii despre ultimul loc de muncă
4)

:   

 1. . . . . . ……………………………………………………………………………………………………. . . .   

 2. . . . . . ……………………………………………………………………………………………………. . . . 

    
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 

 

   

 

 

   

    
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

     
 

Limba Scris Citit Vorbit 

     

     

     

     
 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi 
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Persoane de contact pentru recomandări
5)

:   

 

 

    Declaraţii pe propria răspundere
6)

   

    Subsemnatul(a)..........................................................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria …..…  numărul 

……………………., eliberat(ă) de ………………………………… la data de ................................................,   

    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:   

   - am fost                [   ] destituit(ă) dintr-o funcţie publică   

   -  nu am fost           [    ] 

    şi/sau   

  -  mi-a încetat         [   ] contractul individual de muncă   

  -  nu mi-a încetat    [   ] 

    pentru motive disciplinare.   

    Cunoscând prevederile art. 54 lit.j) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:   

  - am desfăşurat       [   ]  

   - nu am desfăşurat  [   ] 

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.   

    Acord privind datele cu caracter personal
7)

  

[   ]  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.   

[  ] Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în 

acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a 

concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.   

[   ] Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul 

administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am 

completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând 

că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.   

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

 
Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

     

     

     

     

     



4 

 

 [  ] Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la 

activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.   

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   
1)

 Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate 

corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor 

"utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".   

   
2)

 Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru 

care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele 

sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.   

   
3)

 Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.   

   
4)

 Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este 

cazul.   

   
5)

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

   
6)

 Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.   

   
7)

 Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită 

adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru 

solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul 

administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie 

candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.   

 

 

    

   

 

Data                      

 
…………………………….. 

Semnătura 

 
……………………………….. 



 

    ANEXA 3 

    (Anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008) 

 

Denumirea angajatorului 

Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI) 

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr. de înregistrare 

Data înregistrarii 

ADEVERINŢĂ 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …………………………………………, 

posesor/posesoare 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 funcţia/meseria/ocupaţia de*1) 
……….............................................…. 

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel*2) …………………, în 

specialitatea ………………….. . 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna 

……………………………………… 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 (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munca/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, dlui/dnei …………………………………….. nu i s-a aplicat nicio sancţiune 

disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară …………………………. . 

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

prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete. 

Data……………………..                                                                   Numele şi prenumele     

                                                                                               reprezentantului legal al angajatorului*3)
 

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

 

                                                                                   Semnătura reprezentantului legal al 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. 
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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  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 

PROFILUL PERSONAL 

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de 
muncă dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal 
(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/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 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. 
Exemplu: 

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

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

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

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

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
Exemple: 

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

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

Citări 

Cursuri 

Certificări 

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 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

