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A N U N Ţ 

 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş, cu sediul în strada Vasile Lucaciu nr. 87, scoate la concurs în vederea ocupării prin 
încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 
ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările 
ulterioare, a postului vacant de Ofiţer specialist II - CBRN din cadrul Centrului Operațional – 
Misiuni Protecție Civilă, poziția 25 din statul de organizare al unităţii. 
 ATENTIE! Recrutarea în vederea încadrării posturilor cu trecerea maiştrilor 
militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, vizează doar maiştrii militari/subofiţerii în activitate 
din Ministerul Afacerilor Interne. 
 
A. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați: 

 
I. Criterii specifice prevăzute de art. 31 alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016: 

• să fie declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 
• să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 
• să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 

lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016; 
• să aibă o vechime de cel puţin doi ani în cadrul MAI şi să fi obţinut calificativul de cel 

puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI. 
II. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului: 

• Pregătirea necesară ocupantului postului: 
 Pregătire de bază: 
 studii superioare  de lungă durată  sau studii universitare  de licență, militare sau 

civile absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale 
(DFI): matematică și stiințe ale naturii, științe inginerești, științe biologice și 
biomedicale 

 Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: 
Permis de exercitare eliberat de către CNCAN nivel II sau nivel I eliberat de o instituție 
acreditată CNCAN, inclusiv IGSU (după încadrare) 
Autorizaţie de acces1 la informaţii clasificate de nivel „Secret”, după încadrare. 
 

                                                 
1 Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior 
numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m din 
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs 
prevăzute în prezentul anunţ. 
 
B. Definirea sumară a atribuţiilor postului conform fişelor posturilor: 

 
- desfășoară activități de coordonare  și îndrumare a măsurilor și acțiunilor pe linia 

protecției CBRN  la nivelul localităților, instituțiilor publice și operatorilor economici sursă de risc 
identificați. 

- coordonează, verifică și controlează activități privind perfecționarea pregătirii pe linie de 
specialitate a personalului echipei de CBRN din cadrul subunității de intervenție. 

 
C. Conţinutul dosarului de recrutare constituit de candidat: 

 
1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV; 
2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

(însoţite în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile matricole, după caz); 
3. copie a actului de identitate; 
4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 
civilă; 

5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3); 
6. adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte următoarele: 

a. nu este cercetat disciplinar; 
b. nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 
c. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 

lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016; 
d. data încadrării în M.A.I.; 
e. vechimea totală în M.A.I. în ani şi luni; 
f. a obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de 

serviciu în cadrul MAI; 
g. gradaţia şi data acordării; 
h. nivelul de acces la informaţii clasificate şi perioada de valabilitate. 

 
Precizări referitoare la dosarul de recrutare: 

1. În perioada alocată, conform graficului desfăşurării concursului prevăzut la lit. E, candidaţii 
constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere în 
format.PDF (ataşamentele să nu depăşească dimensiunea de 20 Mb) care să cuprindă 
documentele enunţate la lit. C din prezentul anunţ, la adresa de e-mail: 
resurse_isumm@yahoo.com 

2. Candidatul declarat admis depune în vederea constituirii dosarului de recrutare în formă 
fizică, documentele transmise în format electronic la înscriere, astfel: 

 în original: 
o cererea de înscriere; 
o CV-ul; 
o declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
o adeverinţa eliberată de unitatea de provenienţă prevăzută la pct. 6 al lit. C. 

din anunţ. 
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 prezintă originalul pentru: 
o copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (însoţite în mod obligatoriu de suplimentele la 
diplomă/foile matricole, după caz); 

o copia actului de identitate; 
o copia certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârilor judecătoreşti 
privind starea civilă. 

 ATENŢIE! Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse în formă 
fizică şi în copie legalizată, situaţie în care nu mai este necesar a se prezenta documentul în 
original. 
 
 Precizări referitoare la modul de depunere a dosarului de recrutare: 
  În perioada alocată pentru înscrierea la concurs, candidații depun dosarul de recrutare în 
volum complet, cu documentele prevăzute la lit. C. Conţinutul dosarului de recrutare constituit de 
candidat din anunţ. 
 Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. 
copie C.I., copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.). 
 ATENŢIE! 
 Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine 
candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă 
documentele sunt corect întocmite sau scanate! 
 Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, 
independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care 
să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs. 
 La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea 
asupra sa şi un dosar tip plic, de carton. 
 La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc criteriile specifice de 
recrutare şi condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de 
recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. 
  Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor 
de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, atrag 
respingerea candidatului din concurs. 
   
D. Evaluarea psihologică: 

 
Evaluarea psihologică a candidaţilor se susţine înainte de perioada de evaluare a dosarelor de 

recrutare, doar cu candidaţii care în cuprinsul cererii de înscriere au bifat că nu au mai susţinut, în 
ultimele 6 luni până la data susţinerii testului scris, o evaluare psihologică pentru ocuparea unui post 
de ofiţer. 

Avizele psihologice comunicate de către instituţia examinatoare se adaugă la dosarele de 
recrutare ale candidaţilor de către unitatea beneficiară. 
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ATENŢIE! 
Nesusţinerea evaluării psihologice conform planificării, ori din motive care ţin exclusiv de 

persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării măsurilor impuse de instituţia care 
efectuează evaluarea psihologică şi care au ca efect neemiterea avizului psihologic, atrage după 
sine respingerea din concurs. 
 
E. Graficul desfăşurării concursului: 

 

Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Înscrierea candidaților și depunerea documentelor în volum complet în vederea 
constituirii  dosarului de recrutare la adresa de e-mail: 
resurse_isumm@yahoo.com 

De la data de 01.08.2022 până în 
data de 26.08.2022 inclusiv. (ora 
16.00) 

Evaluarea psihologică a candidaţilor 
Locaţia, data şi ora se comunică 
din timp util candidaţilor, prin 
postarea unui anunţ în acest sens 

Afişarea rezultatelor la evaluarea psihologică La data obţinerii avizelor 
psihologice 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 12.09 – 13.09.2022 

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs 
ATENŢIE! Această etapă a concursului, nu se contestă! 

14.09.2022 la sediul ISU MM 
precum şi pe pagina de internet a 
instituţiei 

Desfăşurarea probei scrise (locaţia şi ora se comunică ulterior, stabilindu-se în 
funcţie de numărul de candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs) 
ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei, candidaţii vor avea 
asupra lor actul de identitate, legitimația de serviciu și instrumente de scris 

În data de 20.09.2022 

Afişarea rezultatului la proba scrisă 
după susţinerea probei, la sediul 
ISU MM precum şi pe pagina de 
internet a instituţiei 

Depunerea contestaţiilor (după caz) la adresa de e-mail: 
resurse_isumm@yahoo.com 

în termen de 24 de ore de la 
afişarea rezultatului 

Soluţionarea contestaţiilor 
în termen de 2 zile lucrătoare de 
la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţii 
imediat după soluţionarea 
contestaţiilor, la sediul ISU MM şi 
pe pagina de internet a instituţiei 

Susţinerea unui interviu pe subiecte profesionale (doar în situaţia în care se impune 
departajarea candidaţilor) ATENŢIE! Interviul nu se contestă! - 

Afişarea rezultatului final al concursului 

imediat după expirarea 
termenului de formulare a 
contestaţiilor la proba scrisă sau 
concomitent cu afişarea 
rezultatelor la contestaţii 

 
Notă: Locul, datele și orele de desfășurare a probelor de concurs, respectiv evaluarea 

psihologică, pot suferi modificări, în raport de numărul candidaților, locul de desfășurare al 
probelor și activitățile specifice desfășurate la nivelul unității. 
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F. Informaţii de interes (a se citi cu atenţie): 
 

  Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișele 
posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor 
legale referitoare la protecția informațiilor clasificate (fişele posturilor nu se transmit prin e-
mail, consultarea acestora se face la sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, cu sediul în strada Vasile Lucaciu nr. 87). 
  Candidaţii care depun dosarul de înscriere la adresa de e-mail: 
resurse_isumm@yahoo.com, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de 
confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 16.00 ale 
fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se 
pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, 
întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora. 
  Dimensiunea maximă a fişierelor ce pot fi ataşate într-un e-mail este de 20 Mb. 
  IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare folosind 
adresa de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor 
constitutive ale dosarelor de recrutare. 
  Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului, se pot obține apelând 
numărul de telefon 0262 211212 interior 27010, în zilele lucrătoare. 

Nota minimă de promovare a concursului este 7.00 (şapte). 
IMPORTANT! În situaţia în care se impune departajarea candidaţilor întrucât au 

aceeaşi notă şi sunt mai mulţi decât numărul de posturi scoase la concurs, aceasta se realizează 
pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, 
fiind declarat admis candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu se contestă. 

 
G. Anexe: 

 
Anexa nr. 1 Tematica şi bibliografia de concurs; 
Anexa nr. 2 Formularul cererii de înscriere la concurs; 
Anexa nr. 3 Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
 
APROB, 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS     Semnătura 
 
    _______________ 
 
AVIZAT, 
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS 
       _______________ 
 
                                 _______________ 
 
 
Întocmit, Secretarul comisiei   _______________ 
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              COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante de ofițeri,  
prin trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor 

Ofițer specialist II - CBRN din cadrul  
Compartimentului Misiuni Protecție Civilă  

 
I. TEMATICA: 

 
1. Protecția civilă în România: dispoziții generale,organizarea protecției civile, atribuții și 

obligații privind protecția civilă, protecția populației și a bunurilor materiale. 
2. Statutul cadrelor militare: dispoziții generale; îndatoririle și drepturile cadrelor militare, 

acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea, încadrarea 
și promovarea în funcție a cadrelor militare. 

3. Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență: dispoziții generale, organizarea 
Sistemului Național, atribuțiile componentelor Sistemului Național. 

4. Serviciile de urgență profesioniste: dispoziții generale, principii de organizare și 
funcționare,atribuții, personalul inspectoratelor pentru situații de urgență și atribuțiile 
acestuia. 

5. Managementul tipurilor de risc: dispoziții generale, autorități responsabile pe tipuri de risc și 
riscuri asociate, domenii de acțiune, comandantul acțiunii și comandantul intervenției, 
repartizarea funcțiilor de sprijin, dispoziții finale, tipuri de riscuri, riscuri asociate, autorități 
responsabile și domeniile de acțiune, activităţi specifice care se îndeplinesc în cadrul 
funcțiilor de sprijin. 

6. Aplicarea masurilor de protecție civilă în unitățile MAI: dispoziții generale, atribuții pentru 
aplicarea măsurilor de protecție civilă, protecția personalului și a bunurilor materiale, 
intervenția unităților M.A.I. în situații de protecție civilă, conducerea activităților de protecție 
civilă. 

7. Desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților 
nucleare:dispoziții generale, regimul de autorizare, obligațiile titularului autorizației și ale 
altor persoane fizice sau juridice, regimul de control, atribuții și răspunderi. 

8. Gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic: dispoziții generale, 
organizarea gestionării situațiilor de urgență, prevenire, pregătire, răspunsul la situația de 
urgență nucleară sau radiologică, criterii recomandate pentru stabilirea categoriilor de 
pregătire pentru urgenţă la instalaţiile şi activităţile nucleare sau radiologice de pe teritoriul 
României. 

9. Desfășurarea și organizarea activităților și răspunsului în situații de urgență CBRN. 
10. Protecția CBRN a personalului de intervenție: protecția CBRN, managementul pericolelor 

CBRN, echipamente și materiale de apărare CBRN, protecția CBRN a personalului de 
intervenție, măsuri pentru evitarea expunerii personalului de intervenție. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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11. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea şi conducerea acțiunilor de intervenție ale 
serviciilor de urgență profesioniste: dispoziții generale, planificarea, pregătirea, organizarea si 
desfășurarea intervenției; documente de planificare, pregătire, organizare, conducere, 
raportare, evidenta și analiza a acțiunilor de intervenție. 

12. Instrucțiuni privind intervenția echipajelor CBRNe: principii generale, organizarea echipajelor 
CBRNe, desfășurarea acțiunilor de intervenție ale echipajului de cercetare CBRNe, 
desfășurarea acțiunilor de intervenție ale echipajelor de decontaminare RBC, refacerea 
capacității de intervenție.  

13. Concepţia naţională de răspuns în caz de accident nuclear şi/sau radiologic: scop și domeniu 
de aplicare, obiective, abordarea graduală, sistemul de comandă, evaluarea pericolelor, riscuri 
și amenințări, strategia de protecție, clasificarea zonelor de protecție, cooperarea 
internațională, asistență internațională, clasificarea urgențelor nucleare și radiologice, 
răspunsul. 

II. BIBLIOGRAFIA: 

1. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă. 
2. Legea nr.80/1995privind statutul cadrelor militare. 
3. Legea nr.111/1996privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. 
4. OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență. 
5. HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 
6. HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de 

urgență profesioniste. 
7. OMAI nr.224/2011pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea măsurilor de protecție 

civilă în unitățile Ministerului Administrației și Internelor. 
8. OMAI nr. 61/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice riscului nuclear sau radiologic. 
9. OMAI nr.1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență 
profesioniste. 

10. OIG nr. 4312/IG/13.08.2020 privind desfășurarea și organizarea activităților și 
răspunsului în situații de urgență CBRN. 

11. OIG nr. 1364/2012 pentru aprobarea Manualului protecției CBRN a personalului de 
intervenție din IGSU-IGSU/CBRN01. 

12. OIG nr. 1509 din 11.04.2018 privind aprobarea unei „Instrucțiuni privind intervenția 
echipajelor  CBRNe”–ISU11/CBRNe03. 

13. OIG nr. 4006/IG din 04.03.2022 privind modificarea Instrucţiunilor privind intervenţia 
echipajelor CBRNe - ISU 11 / CBRNe 03, aprobate prin O.I.G. nr. 1509 / 11.04.2018. 

14. OIG nr. 1793 din 12.08.2020 privind Concepţia naţională de răspuns în caz de accident 
nuclear şi/sau radiologic. 

NOTĂ:Se studiază actele normative menționate în bibliografie cu toate modificările și 
completările în vigoare la data publicării anunțului. 

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS 

 





    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI ”AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ 

 
 

              Anexa nr. 3 
             NESECRET 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A  

CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE 
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) BI /CI seria ______ nr. 
_________________, eliberat (ă) de ____________________________, la data de 
_________________________________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea 
postului de ____________________________________________________________ din cadrul 
________________________________________________________________ organizat de  Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș, în perioada                   
_____________________declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de 
recrutare și informațiile prezentate în anunț, cu care sunt de acord . 
 Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie sau grupare, interzise de lege sau care promovează 
idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.  

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 recrutare nu voi fi numit(ă) în funcția militară aferentă postului 
scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite acest fapt. Dacă o asemenea 
situaţie se va constata după numirea în funcție, urmează să fiu eliberat din funcția ocupată și trecut în 
rezervă. 

Sunt de acord ca, în cazul câștigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să asigur în 
ceea ce mă privește, îndeplinirea cerințelor stabilite la art.29 lit. d) - e) și art.30 din Legea 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.  

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat 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, disciplinar, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.  

 
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 

personal datele din prezenta declaraţie. 
                           

                     Data________________                                             Semnătura _______________ 
 
 

NESECRET 
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Anexa 4 
Nesecret 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

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

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

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. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

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