


















        MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

““GGHHEEOORRGGHHEE  PPOOPP  DDEE  BBĂĂSSEEŞŞTTII  ””AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  MMAARRAAMMUURREEŞŞ  

  
 

NNEESSEECCRREETT  
Anexa nr. 2 
Nr. ………………. 
Baia Mare  ……………… 
  
 

       APROB 
                                                                             INSPECTOR ȘEF 

   Colonel 
                                       BALTARU PAVEL 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF, 
 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________________, 
fiul (fiica) ________________________________ şi al (a) ____________________________, 
născut (ă) la data de ____________________ în localitatea ____________________________, 
judeţul/sectorul _____________________, cetăţenia___________________________, posesor 
posesoare al/a cărţii de identitate, seria____, nr.___________, eliberată de 
_________________________, la data de _____________, cod numeric 
personal____________________cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea 
_____________________________, judeţul/sectorul ________________________, 
strada_____________________________________,nr._____, 
Bl._____,et.____,apartament___, absolvent(ă) al(a) __________________________________, 
forma de învăţământ ________, sesiunea __________, specializarea 
_____________________________, de profesie 
_____________________________________,  salariat(ă) la 
____________________________, stare civilă ___________________________, cu serviciul 
militar ________________________, la arma ___________________, trecut în rezervă cu 
gradul de ________________________________. 
 Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș în vederea ocupării funcţiei de 
__________________________________________________________________________ la 
_______________________________________________________. 
                   

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi 
participare la concurs. 



Sunt de acord cu prelucrarea informaţilor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovarii concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile 
de la susţinerea acestuia la serviciul reurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica 
documentele depuse. 
  

Telefon______________                                                 e-mail _____________ 

Semnătura_______________                                                                        Data______________ 

 



Anexa nr. 3 
 

CURRICULUM VITAE 

  

 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume /Prenume                      
Adresă                                                 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Naţionalitate 
Data naşterii        
Sex 
 
Locul de muncă vizat/        -rubrică facultativă 
Domeniul ocupaţional 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  
Perioada (de la – până la)  
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
Perioada (de la – până la)                        -se va menţiona separat fiecare formă de învăţământ 
                                                                 absolvite, începând cu cel mai recent  
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 
Competenţele profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de                      
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul înclasificarea naţională/ 
  internaţională 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PROFESIONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei 
dar care nu sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă 
 
Limba maternă 
Limbi străine cunoscute  
  
Abilitatea de a citi 
Abilitatea de a scrie 
Abilitatea de a vorbi 
 
 



Competenţe şi aptitudini  
sociale                                                             

                      
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 
într-un mediu multicultural, ocupaţi 
o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate 
în care munca de echipă este esenţială. 
(de exemplu cultura, sport etc.) 
 
Competenţe şi aptitudini  
organizatorice                                                           

                      
De exemplu coordonaţi 
sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi 
bugete; la locul de muncă (în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 
 
Competenţe şi aptitudini  
tehnice                                                             

                      
Competenţe şi aptitudini  
de utilizare a calculatorului 
 
Competenţe şi aptitudini  
artistice                                                            

                      
Alte competenţe şi aptitudini  
 
Permis de conducere 
 
                                                            

                 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE   
 
 
 
 
ANEXE   
 
 
 
Notă: Este recomandat să nu se înscrie rubricile la care nu există date concrete (ex. permis 
de conducere), iar mărimea C.V.-ului să nu depăşească 2 pagini. 
 



Anexa nr. 4 
 
 

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI 
 

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi 
redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/ pastă albastră, lizibil, fără 
ştersături sau prescurtări. 

 
 
  1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul 
naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se 
denumirea actuală a localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, 
cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de 
bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.  

2. Date privind activitatea desfăşurată:  
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul 

gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi 
motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în 
care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.  

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va 
evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe 
care îl au în rezervă.  

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine 
activitatea candidatului.  

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de 
urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au 
constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi 
făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.  

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu 
sau personal – în ce ţări, perioada.  

3. Date despre rude:  
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, 

data şi locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi 
funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;  

b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, 
locul şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;  

c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca 
pentru persoanele prevăzute la lit. a).  

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona 
şi numele purtat anterior.  

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra 
exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.” 
 

SEMNĂTURA ............................................   DATA .................................... 



Anexa nr. 5 
TABEL NOMINAL CU RUDELE CANDIDATULUI ______________________________________________ 

Nr 
crt 

Numele şi prenumele (nume 
purtat anterior) 

Grad de 
rudenie 

Data şi locul 
naşterii 

Prenumele 
părinţilor 

Ocupaţia/ 
profesia/ 
functia 

Locul de muncă 
(adresa, telefon) 

Date privind 
domiciliu(a se 

completa corect şi 
complet) 

Consimt la prelucrarea 
datelor cu caracter 

personal potrivit Legii 
nr.677/2001, cu 
modificările şi 

completările ulterioare 
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
Data :______________________        Semnătura candidatului______________________ 
Notă: În tabel vor fi trecuți, în ordine: candidatul, părinții, frații, surorile, soția/soțul, copii, părinții soției/soțului, frații și surorile soției/soțului. 



 
AAnneexxaa  nnrr..  66  

  
 
 

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 de 
_______________________________________ organizat de  Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș sesiunea (data) 
___________________________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă 
despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. 
  Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare, interzise de lege sau care 
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.  

În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu 
caracter politic din care fac parte.  

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 
înmatriculat(ă) / încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă 
o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă) cu 
suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielile efectuate cu 
pregătirea subsemnatului(ei) /  trecut(ă) în rezervă/să îmi înceteze raporturile de serviciu, după 
caz.  

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu 
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

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 _______________ 
 



 
Anexa 7 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
DOMNULE INSPECTOR ȘEF, 

 
 
 Subsemnatul(a) ______________________________________________fiul (fiica) 

lui_______________________ şi al __________________________, 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 prin încadrare directă, 

pentru ocuparea postului de ___________________________________ organizat de ISU 

Maramureș, la data de ______________ declar pe propria răspundere că: 

- nu am antecedente penale și nu sunt în curs de urmărire penală ori de 
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 

- nu am fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani și nu mi-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu am desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin 
lege. 
            Am luat cunoştinţă că prezenta declarație este înscris oficial şi că declararea 
necorespunzătoare a adevărului,  dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea 
de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu 
caracter personal, şi sunt de acord cu prelucrare acestora în conformitate cu prevederile 
Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta declarație. 

 

 

Semnătura        Data 

_____________________     __________________ 

 

 

 
 



Anexa nr. 8 
 
 
 

DECLARAȚIE  
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _____________________________________________,fiul (fiica) lui 
_________________ şi al (a) ________________________, născut(ă) la data de _____________ 
în localitatea _________________________, judeţul / sectorul ________________, posesor 
(posesoare) al (a) BI / CI seria ____ nr. ______________, eliberat(ă) de 
______________________ la data de ____________, 
CNP_________________________________ în calitate de candidat la concurs prin încadrare 
directă, pentru ocuparea postului de  _____________________________________organizat de  
ISU Maramureș, la data de______________________ : 
 

- declar pe propria răspundere că am fost/nu am fost evaluat psihologic în ultimele 6 
luni, ocazie cu care am fost declarat apt/inapt psihologic  

- am fost evaluat la data de _______________de catre Centrul de Psihosociologie al 
M.A.I. cu ocazia________________________ 

    
            Am luat cunoştinţă că prezenta declarație este înscris oficial şi că declararea 
necorespunzătoare a adevărului,  dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals 
în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu 
caracter personal, şi sunt de acord cu prelucrare acestora în conformitate cu prevederile 
Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta declarație. 
  
 

 

 

 

 

 Data _____________     Semnătura ________________ 

 

 



Anexa nr. 9 
 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

 
 Subsemnatul(a) ______________________________________________fiul (fiica) 

lui_______________________ şi al __________________________, 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 prin încadrare directă, 

pentru ocuparea postului de ___________________________________ organizat de ISU 

Maramureș, la data de ______________ declar pe propria răspundere că: 

- sunt de acord cu verificările specifice necesare pentru extrasul de pe cazierul 

judiciar, în conformitate cu art. 20, alin (5) din Legea 290/2004, necesar pentru 

completarea dosarului de concurs; 

 

 

 

 

 

 

 Semnătura        Data 

_____________________     __________________ 
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