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INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele 
 
________________________________________________ 

 

  Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara  
 
________________________________________________________________________ 
 

 Scrieţi numărul de telefon fix 
 
________________________________________________________________ 
 

 Scrieţi numărul de telefon mobil  
  
________________________________________________________________ 
 

 Scrieţi adresa de email  
 

________________________________________________________________ 
 

Sexul M / F | Data naşterii ________________ | Naţionalitatea ______________ 

 
 

 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ [Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

1. 

 

 
 
 
 

Scrieţi datele (de la - până la) 

 

___________________________  

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)  

__________________________________________________________________________________ 

2. 
 

Scrieţi datele (de la - până la) 

 
___________________________ 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)  

__________________________________________________________________________________ 

3. 
 

Scrieţi datele (de la - până la) 

 
___________________________ 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)  

_________________________________________________________________________________ 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE [Începeţi cu cea mai recenta etapă de formare.] 

  

 

 
 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE  

 

 

 

         Data                                                                       Semnătura 

 

              ____________________________    __________________________________ 

1. Scrieţi datele (de la - până la)  

 

___________________________ 

Scrieţi calificarea obţinută  
 
_______________________________________________________________________________________ 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, 
scrieţi şi ţara) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.  Scrieţi datele (de la - până la)  

 

___________________________ 

Scrieţi calificarea obţinută  
 
_______________________________________________________________________________________ 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, 
scrieţi şi ţara) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  ______________________________________________ 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

1. ___________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

2. ___________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri:  - A1/2: Utilizator elementar 
               - B1/2: Utilizator independent 
               - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe  Scrieţi competenţele deţinute.  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 


