Formular
Catre,
…………………………………………….
Subsemnatul/a
……………………………………………,
CNP
……………………………………………..domiciliat/a in ………………..
…………………………………………., de profesie……………………prin prezenta solicit
inscrierea la selectia organizata pentru postul de director general al S.C. GOSCOM CETATEA
RASNOV S.A.
Alaturat depun dosarul cu actele solicitate in anuntul de organizare a
selectiei.
a) cerere de depunere a candidaturii care va conține și opisul documentelor din dosarul de
candidatură;
b) Curriculum vitae în limba română ;
c) Cazier judiciar în termen de valabilitate
d) Cazier fiscal în termen de valabilitate
e) Scrisoare de recomandare(de la ultimul loc de muncă). Recomandarea trebuie să cuprindă, în
mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei și referințe
profesionale de la ultimul loc de muncă.
f) Copia actului de identitate
g) Copii ale actelor de studii
h) Copii după diploma privind cursurile de calificare profesională/ specializare, management
i) Adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului.
j) Declarație pe propria răspundere din care candidatul va confirma că nu a fost condamnat
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare,
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de legea nr.
656/2006 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și
completările ulterioare, pentru infracțiune prevăzută de art.143- art.145 din Legea nr.85/2006
prin procedura insolvenței și pentru infracțiunile prevăzute la art. 169 și următoarele din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
k) Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal copie simplă)
l) Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în
scopul procesului de recrutare și selecție.

Data,

Semnatura candidat,

Formular

Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Inseraţi fotografia. ( vezi instrucţiunile)
Nume, Prenume ( vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară ( vezi instrucţiunile)
( vezi instrucţiunile) ( vezi instrucţiunile) ( vezi instrucţiunile)
( vezi instrucţiunile) ( vezi instrucţiunile) ( vezi instrucţiunile)
(vezi instrucţiunile)

Mobil:
( vezi instrucţiunile)
Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. ( vezi instrucţiunile)
Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba Limba
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile)
Înţelegere
Vorbire

Scriere
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Descrieţi aceste
competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. ( vezi
instrucţiunile)
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (vezi instrucţiunile)
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (vezi instrucţiunile)
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. ( vezi instrucţiunile)
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. ( vezi instrucţiunile)
Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane
de contact, referinţe etc. ( vezi instrucţiunile)

Anexe
Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (vezi instrucţiunile)

Formular

Declaraţie de consimţământ
Subsemnatul/a,____________________________________________,
CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu
privire la utlizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate
în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării postului de director general al S.C.
GOSCOM CETATEA RÂSNOV S.A., iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data

Semnătura,

Formular

Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/a,____________________________________________,
CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că nu a fost condamnat
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de legea nr. 656/2006 pentru
prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru
infracțiune prevăzută de art.143- art.145 din Legea nr.85/2006 prin procedura insolvenței și pentru
infracțiunile prevăzute la art. 169 și următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență.

DATA……………………

SEMNATURA………………

