F02-PO “Politica si procedura de recrutare, selectie personal”
APLICATIE PENTRU SELECTIE SI ANGAJARE

Postul pentru care aplicati ______________________________________________________

Date personale:
Nume si prenume

Buletin identitate

Adresa curenta

Telefon

Data naşterii

Cetatenie

Permis de
conducere (D/N)

Educatie:
Institutie de
invatamant

Denumire

Locatie

Perioada

Liceu
Colegiu /
Universitate
Studii postuniversitare
Alte tipuri de
scolarizare (cursuri)
Limbi străine**

Citit

Vorbit

Scris

**Se vor inscrie note de la 1 la 5, unde 5 reprezinta max.
Locuri de muncă relevante (în ultimii 5 ani):
Denumirea firmei
Din ____
Până în ____

Funcţia

Motivul plecării

Va rugam furnizati datele de contact a trei persoane care pot furniza referinte despre Dumneavoastra
(preferabil, un coleg, un superior ierarhic si un subordonat/client – dupa caz):
Nume
Companie
Pozitie
Date de
Relatia cu candidatul
contact

Daca aveţi rude angajate în CN APDM Galati, va rugam precizati numele acestora, gradul de rudenie si
compania in care lucreaza:

Daca aveti rude care lucreaza la companii concurente ale CN APDM Galati ( va rugam sa precizati
numele acestora, gradul de rudenie si compania in care sunt angajate:

Declar pe propria raspundere ca toate informaţiile furnizate mai sus sunt corecte si conforme cu
realitatea.
Semnătura,
__________________

Data,
_______________

CN APDM Galati va garanteaza siguranta si confidentialitatea informatiilor furnizate. Aceste informatii sunt accesibile doar
persoanelor autorizate, cu acordul dumneavoastra. Comunicarea acestor informatii reprezinta acordul Dvs. de a va fi utilizate
datele personale de catre CN APDM Galati in conformitate cu Legea nr.677/2001.

NOTE DE INTERVIU
Interviul nr.1 (se completează de către Responsabilul de proiect R/S)

Participanţi la interviu / Data interviului:
Recomandare:

Interviul nr.2 (se completeaza de catre Supervizorul postului) **

Participanţi la interviu / Data interviului:
Rezolutie:
S-a administrat test de cunostinte? Da/Nu
Daca Da, Rezultate:

INTERVIUL FINAL (se completeaza de catre Supervizorul cu drept de aprobare a angajarii –
Director de Departament)
Participanti la interviu:
Data interviului:
Decizia:
Candidat propus pentru postul:
Compania angajatoare:
Salariul recomandat:
Angajat cu data:
Perioada de proba:
Semnatura:
Aviz Resurse Umane:
**daca al doilea interviu este si interviu final, intervievatorul – Supervizorul postului completeaza si
rubricile corespunzatoare Interviului final (detalierea rezolutiei de angajare).

