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ACESTA ESTE UN MODEL, NU SE COMPLETEAZA  PE EL
Se întocmeşte  STRICT PERSONAL DE CANDIDAT,  SCRIS DE MÂNĂ 
	Numele persoanelor se scriu cu majuscule
Nu se admit ştersături sau corecturi, nici spaţii goale
	Perioadele de activitate se prezintă STRICT CRONOLOGIC, fără discontinuităţi
	INFORMAŢIILE DINTRE PARANTEZE SUNT AJUTĂTOARE

AUTOBIOGRAFIE

	Mă numesc ______, (cnp ___) m-am născut la data de ____în localitatea (municipiu, oraş, comuna, sat) ___, judeţul ____, sunt fiul lui ____ şi al __, locuiesc în localitatea (municipiu, oraş, comuna, sat) _____, strada ____, nr.___, bloc ____, sc.__, etaj.__ apartament __, sunt de cetăţenie ____, naţionalitatea ____ etnie ___, religie, sunt căsătorit/necăsătorit/ divorţat, am absolvit liceul/facultatea_____, specializarea __ cu diploma de bacalaureat/licenta în anul ___, cu stagiul militar  satisfacut/nesatisfacut, cunosc limba _____ la nivel începători/mediu/avansat, sunt de profesie___, lucrez la _____ în funcţia de ____, am telefonul acasă ___, mobil __ şi la serviciu.

PERIOADE DE ACTIVITATE

	În perioada 19xx – 19xx am urmat cursurile Şcolii Gimnaziale nr.__ clasele ___, din localitatea _____, str.___, nr.__, jud._________, telefon _________.(daca a urmat la scoli diferite se face referire asemanator pentru fiecare in parte).
	Pentru această perioadă pot da relaţii despre mine următoarele persoane (obligatoriu trei persoane - pentru fiecare persoana de referinta se completeaza obligatoriu urmatoarele informatii): 
	Numele ________ prenumele. ____________, funcţia ________ la (locul de muncă actual) __________, domiciliază în localitatea ____________ str.___________, nr._____, bloc __, sc.__, etaj __, apartament ___, telefon_________, judetul __ ;
(daca nu se cunoaste domiciliu sau telefonul se poate completa adresa si telefonul de la serviciu).

	În perioada 19xx – 19xx am urmat (urmez) cursurile Liceului ___, nr.__ clasele __, din localitatea _____, str.___, nr.__, jud._________, telefon _________. (daca a urmat lalicee diferite se face referire asemanator pentru fiecare în parte);
	Pentru această perioadă pot da relaţii despre mine următoarele persoane (obligatoriu trei persoane - pentru fiecare persoana de referinta se completeaza obligatoriu urmatoarele informatii): 
	Numele ________ prenumele. ____________, funcţia ________ la (locul de muncă actual) __________, domiciliază în localitatea ____________ str.___________, nr._____, bloc __, sc.__, etaj __, apartament ___, telefon_________, judetul __ ;
(daca nu se cunoaste domiciliu sau telefonul se poate completa adresa si telefonul de la serviciu).

	În perioada 19xx – 19xx am urmat (urmez) cursurile Facultatii ___ specializarea __, din cadrul Universitatii___, din localitatea _____, str.___, nr.__, jud._________, telefon _________.
	Pentru această perioadă pot da relaţii despre mine următoarele persoane (obligatoriu trei persoane - pentru fiecare persoana de referinta se completeaza obligatoriu urmatoarele informatii): 
	Numele ________ prenumele. ____________, funcţia ________ la (locul de muncă actual) __________, domiciliază în localitatea ____________ str.___________, nr._____, bloc __, sc.__, etaj __, apartament ___, telefon_________, judetul __ ;
(daca nu se cunoaste domiciliu sau telefonul se poate completa adresa si telefonul de la serviciu).

(ASEMANATOR SE VA FACE REFERIRE LA ORICE INSTITUTIE DE INVATAMANT URMATA, DUPA CAZ)
	În perioada 19xx – 19xx (începând cu anul ___ şi până în prezent) lucrez în funcţia de ____________ la ________, din localitatea ___, strada ____, nr.__, jud.____, telefon___.
	
	Pentru această perioadă pot da relaţii despre mine următoarele persoane (obligatoriu trei persoane - pentru fiecare persoana de referinta se completeaza obligatoriu urmatoarele informatii): 
	Numele ________ prenumele. ____________, funcţia ________ la (locul de muncă actual) __________, domiciliază în localitatea ____________ str.___________, nr._____, bloc __, sc.__, etaj __, apartament ___, telefon_________, judetul __ ;
(daca nu se cunoaste domiciliu sau telefonul se poate completa adresa si telefonul de la serviciu).

(ASEMANATOR SE VA FACE REFERIRE LA  FIECARE LOC DE MUNCA IN CARE A FOST INCADRAT IN PARTE, DUPA CAZ)

Nu am satisfăcut stagiul militar  /  am satisfăcut stagiul militar în perioada (zi, luna, an) ___________, la arma __________, în specialitatea militară___, în U.M. 0____ din localitatea__________, jud._________, am trecut în rezevă cu gradul de _____. (CONFORM LIVRETULUI MILITAR)


	Am fost/ nu am fost arestat, judecat sau condamnat, nu sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale.
	Nu am fost în străinătate / am fost în străinătate în (ţara) ______, în perioada ________, ____ (zile, luni, ani), în scop (turistic, cu serviciul etc.) _______.
	(se alege varianta care va reprezinta, si se consemneaza ca atare; in situatia ca a fost cazul, se detaliaza, cand, din ce cauza, unde, care a fost hotararea curtii de judecata)

(INFORMATII PRIVIND RUDELE – SE FACE REFERIRE LA RUDELE CUPRINSE IN TABELUL DE RUDE)

	TATA – NUMELE__, prenumele tatălui __ ( cursiv)  {ŞI PRENUMELE (majuscule)  născut la data de _______, în localitatea ________, jud.______, fiul lui _______ şi al ________, cetăţenia şi naţionalitate ___________, religia __ are ca studii _____ (__ clase,/liceul cu diploma,/ facultatea cu diploma de licenţa,/ lucrează/este pensionar/şomer/casnic/ultimul loc de muncă a fost la __________, în funcţia de _______, domiciliază în localitatea ________str. _______, nr.__, bloc __, sc.__, etaj__, apartament __, telefon _______.

A fost/ nu a fost arestat, judecat sau condamnat, nu este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (daca a fost, se detaliaza).
Nu a fost / A fost în străinătate în (ţara) ______, în perioada _________ (zile, luni, ani), în scop (turistic, cu serviciul) __________.
	(se alege varianta care va reprezinta, si se consemneaza ca atare; in situatia ca a fost cazul, se detaliaza, cand, din ce cauza, unde, care a fost hotararea curtii de judecata)

	MAMA – NUMELE__, (NUMELE DE FATĂ - in paranteza, cu majuscule)  prenumele tatălui __ ( cursiv)  ŞI PRENUMELE (majuscule) , născută la data de ______, în localitatea ________, jud.______, fiica lui _______ şi a ________, cetăţenia şi naţionalitate ___________, religia __ are ca studii _____ (__ clase,/liceul cu diploma,/ facultatea cu diploma de licenţa,/ lucrează/este pensionar/şomer/casnic/ultimul loc de muncă a fost la __________, în funcţia de _______, domiciliază în localitatea ________str. _______, nr.__, bloc __, sc.__, etaj__, apartament __, telefon _______.

A fost/ nu a fost arestată, judecată sau condamnată, nu este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (daca a fost, se detaliaza).
Nu a fost / A fost în străinătate în (ţara) ______, în perioada _________ (zile, luni, ani), în scop (turistic, cu serviciul) __________.
	(se alege varianta care va reprezinta, si se consemneaza ca atare; in situatia ca a fost cazul, se detaliaza, cand, din ce cauza, unde, care a fost hotararea curtii de judecata)

FRATI / SURORI – (SE COMPLETEAZA ASEMANATOR  în ordine descrescătoare a vârstei)

 __________ născut la data de _______, în localitatea ________, jud.______, fiul lui _______ şi al ________, cetăţenia şi naţionalitate ___________, religia __ are ca studii _____ (__ clase,/liceul cu diploma,/ facultatea cu diploma de licenţa,/ lucrează/este pensionar/şomer/casnic/ultimul loc de muncă a fost la __________, în funcţia de _______, domiciliază în localitatea ________str. _______, nr.__, bloc __, sc.__, etaj__, apartament __, telefon _______.

A fost/ nu a fost arestat, judecat sau condamnat, nu este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (daca a fost, se detaliaza).
Nu a fost / A fost în străinătate în (ţara) ______, în perioada _________ (zile, luni, ani), în scop (turistic, cu serviciul) __________.
	(se alege varianta care va reprezinta, si se consemneaza ca atare; in situatia ca a fost cazul, se detaliaza, cand, din ce cauza, unde, care a fost hotararea curtii de judecata)

COPII – (ASEMĂNĂTOR)

	SOŢIE / PĂRINŢII SOŢIEI / FRAŢII SOŢIEI  – (se completeaza ASEMĂNĂTOR )

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 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


Data : ______________					Semnătura___________

