Anexa 6
Îndrumar întocmire AUTOBIOGRAFIE ( care se va scrie OLOGRAF)
Subsemnatul (numele şi prenumele; numele purtate anterior) născut la data de (ziua/luna/anul) în localitatea
(satul/comuna/oraşul sau municipiul), judeţul (se indicã denumirile actuale) fiul lui (prenumele tatălui) şi al lui
(prenumele mamei), de naţionalitate şi religie, căsătorit / necăsătorit, (divorţat), absolvent al (facultăţii...,scolii
postliceale...,liceului...) cunosc (foarte bine, bine, satisfăcător), scris, vorbit, citit limba (engleză / franceză / maghiară,...)
, de profesie ______, cu locul de muncă la ______în funcţia de ______, domiciliat în localitatea____, judeţul ____ ,
strada ____ nr. __, bloc___, scara___, apartamentul__, număr de telefon (domiciliu şi loc de muncă)
În perioada 20__- 20__ am urmat cursurile şcolii elementare, clasele I-IV, la Şcoala generalã nr.__ din
localitatea _____ , judeţul _____. Din această perioadă mă cunosc (numele şi prenumele - vor fi indicate 2 persoane –
cadre didactice - Ex.: învăţător şi director sau încă un învăţător).
În perioada 20__- 20__ am urmat cursurile gimnaziale, clasele V-VIII, la Şcoala generalã nr.__ din localitatea
____ , judeţul ____. Din această perioadă mă cunosc (numele şi prenumele - vor fi indicate 2 persoane – cadre didactice –
Ex.: diriginte şi un profesor).
În perioada 20__- 20__ am urmat cursurile şcolii profesionale, la Şcoala profesională_____ din localitatea ____
, judeţul ____. Din această perioadă mă cunosc (numele şi prenumele - vor fi indicate 2 persoane – cadre didactice – Ex.:
diriginte şi un profesor).
În perioada 20__- 20__ am urmat cursurile liceale, clasele IX-XII , din cadrul (liceului..., grupului şcolar...) din
localitatea _____ , judeţul ____. Din aceastã perioadă mă cunosc (numele şi prenumele - vor fi indicate 2 persoane –
cadre didactice – Ex.: diriginte şi un profesor).
În perioada 20__- 20__ am urmat cursurile universitare, la Facultatea de _______ din cadrul Universităţii_____,
din localitatea _____ , judeţul ____. Din aceastã perioadă mă cunosc (numele şi prenumele - vor fi indicate 2 persoane –
cadre universitare – Ex.: şef de an, îndrumător de grupă, etc. ).
(Se menţionează inclusiv întreruperile şi motivele)
În perioada 20__ - 20__ am fost încadrat la ( titulatura completă a unităţii, adresa actuală a acesteia) în funcţia de
_____. Din aceasta perioadă mă cunosc (numele şi prenumele - vor fi indicate 2 persoane – Ex: Patron, director, maistru,
şef echipă, etc.).
(Se vor menţiona cronologic toate locurile de muncă avute, inclusiv întreruperile şi motivele)
Se va menționa: Eu şi persoanele menţionate în prezenta autobiografie, nu am fost cercetaţi, arestaşi, judecaţi
sau condamnaţi (daca da, se va explica detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs, de către ce organ s-a luat
măsura etc.), şi nu ne aflăm în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.
Nu am efectuat deplasări în străinătate (dacă da, se vor menţiona ţările, perioadele, în ce interes - de serviciu sau
personal).
Nu am avut afecţiuni contagioase, psihice sau cronice (daca da, se va menţiona ce anume)
Deţin în proprietate imobilul situat în (se va menţiona adresa exactă) , ___ha teren agricol, autoturismul (marca şi
anul fabricaţiei), cont la banca____, sunt acţionar la___, coproprietar la_____. (sau nu deţin în proprietate...)
Tatăl, (numele şi prenumele) născut la data de (ziua/luna/anul) în localitatea (denumirea actuală) , judeţul____ ,
fiul lui (prenumele tatălui) şi al (prenumele mamei), de naţionalitate şi religie, absolvent al (studiile) angajat al_____ în
funcţia de____, (sau fost angajat la ____ în funcţia de _____, în prezent pensionar) cu domiciliul stabil în localitatea
____________, judeţul _________, strada________, nr.___, bloc ___, apartamentul___, nr. telefon____ .
Mama,(numele şi prenumele), născută (numele de fată) la data de ____, (restul ca la tată).
În cazul că unul dintre părinţi este decedat, se vor menţiona aceleaşi date încheindu-se cu specificaţia – decedat în
anul, luna, ziua _____ .
Soţia, (numele şi prenumele), fostă (numele de fată )...( la fel ca la părinţi )
Fratele,..( la fel ca la părinţi ).
(Se vor complecta în mod identic datele pt. toţi fraţii şi surorile titularului).
Fiul (fiica) (numele şi prenumele) născut(ă) la data de (ziua/luna/anul) în localitatea (denumirea actuală), judeţul
_______, elev(ă) în clasa __ la şcoala_________ cu domiciliul stabil în localitatea _________ , judeţul _________,
strada________, nr.___, bloc ___, ap. __ .
(Se vor completa în mod identic datele pt. toţi copiii titularului, în ordinea vârstei).
(Pentru părinţii soţiei (soţului), fraţii (surorile) acesteia (acestuia), se vor arăta aceleaşi date ca pentru
părinţii şi fraţii titularului.)
În încheierea autobiografiei se va menționa: Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în
prezenta autobiografie și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului U.E. nr. 679/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi semnez asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor.

Data:
NOTĂ:

______________

Semnătura ______________________

Dacã
persoanele
cuprinse
în
autobiografie
au
fost
arestate,
judecate
sau
condamnate, se vor da explicaţii ca la persoana care întocmeşte autobiografia, arătându-se totodată
dacă au fost graţiate, amnistiate sau reabilitate.

