




Anexa  nr.1 
 

Denumire angajator 
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 
Nr.de înregistrare 
Data înregistrării 
 
 

         ADEVERINŢĂ 
 
 
 Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor 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./d-
na............................................. 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 muncă/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, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a 

aplicat sancţiunea disicplinară.................................  
  

   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 angajatorului3, 
 
 
     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  
 
     Ştampila 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    
 
 



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
Autoritatea sau instituţia publică:      

 
Funcţia publică solicitată:  
(denumire, clasă, grad profesional)  ................................................................................................................... 
la compartimentul……………………………………………………………………………………. 
 
Numele şi prenumele: ……………………………………………………………………………. 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: fix …………………………………..   mobil ………………………………….. 
 
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 străine1 
Limba Scris  Citit  Vorbit  

    
    
    
    
Cunoştinţe operare calculator2:………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, “bine” sau “foarte bine” 
2 se vor menţiona aplicaţiile cunoscute şi nivelul la care se cunosc acestea: “cunoştinţe de bază”, “bine” sau “foarte bine” 



Cariera profesională 
Perioada  Instituţia/firma Funcţia  Principalele responsabilităţi 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Detalii despre ultimul loc de muncă :  se va completa doar de către cei care au deţinut o funcţie publică în ultimii 2 ani, 
menţionându-se calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani: 

1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 

Persoane de contact pentru recomandări: 
Nr. 
Crt. 

Nume Prenume Locul de muncă Funcţia Număr de telefon 

1.      
2.      
3.      

 

     
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 
declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 49 şi 54  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege 
pentru funcţionarii publici.  

ART.292 din Codul Penal „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care 
se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 
ART. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici:  „Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele 
condiţii: 
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.” 
ART.49  din Legea nr.188/1999: „Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 
incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.”  

ART. 70 din Legea nr.161/2003: „    Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o 
funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin 
potrivit Constituţiei si altor acte normative.”  
ART. 94 din Legea nr.161/2003, alin(1): „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a 
fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.”;  
ART. 94 din Legea nr.161/2003, alin(2): „ Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii si nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau 
neremunerate, după cum urmează: 
    a) in cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
    b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului in care funcţionarul public este suspendat din funcţia publica, in condiţiile legii, 
pe durata numirii sale; 
    c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei 
asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata; 
    d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.”  
ART. 95 din Legea nr.161/2003, alin(1) : „ Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt 
soţi sau rude de gradul I.”  
ART. 98 din Legea nr.161/2003, alin(2)  :  „ Functionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor 
politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic.” 
 

Data .........................................                                                            Semnătura ................................  
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