
 
  
           Anexa nr.1 
 

 
CERERE ÎNSCRIERE  

 
 

 
Subsemnata / subsemnatul (nume prenume) ………………………………………………… 

posesor al CI cu seria……..nr…………………, CNP ……………………………………………cu 
domiciliul in localitatea .......................... Str………………………………………………………                   
nr ………… bl…………… sc… ……..et… ……..ap.………. sect/jud………………………………. , vă 
rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul de recrutare și selecție organizat de LICEULUI 
TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" FLĂMÂNZI, în cadrul proiectului „outdoorSCHOOL - Măsuri 
integrate pentru creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar la nivelul localităților 
Flămânzi, Albești și Prăjeni, Județul Botoșani”, cod SMIS 154190, pentru ocuparea postului vacant 
de ……………………………………………………………………………….. 
 
Va aduc la cunostinta faptul ca am depus documentele enumerate mai jos: 

☐ Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție; 

☐ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz (cf.cu originalul); 

☐ Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (cf. cu 
originalul); 

☐ Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției (cf.cu 

originalul); 

☐ CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu 

date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); în secțiunea „Locul de muncă 
pentru care se candidează/poziția/locul de muncă dorit” se va menționa denumirea postului/ 
funcției din proiect, precum și „Proiect „outdoorSCHOOL – POCU 154190”; 

☐ Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

(candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a 
concursului); 

☐ Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 

☐ Declarație de disponibilitate, conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție; 

☐ Declarație de consimțământ, conform modelului din Anexa 3 la anunțul de selecție. 

 
Toate documentele in copie sunt certificate pe proprie raspundere – conform cu originalul. 
 

Data depunerii documentelor si a prezentei cereri :……………………………….. 
 
Semnatura………………………………………………………………. 
 
 


