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INFORMAŢII PERSONALE

Titlu

Nume

Adresa 1 Adresa 2

Codul poştal Oraşul Ţara

Telefon mobil

E-mail
Skype
Naţionalitatea

Sexul* Masculin Feminin

Aveţi vreun handicap care ar putea pune probleme în timpul testelor/interviurilor?
Da Nu

Dacă da, vă rugăm să detaliaţi (pentru a permite administraţiei să vă ajute, dacă este posibil):

IMPORTANT:

Comisia de selecţie trebuie să fie informată despre orice schimbare de adresă.

Vă rugăm să introduceţi o adresă de e-mail pentru a facilita contactul.
Vă rugăm să introduceţi toate datele în formatul zz/ll/aaaa.

* a se folosi numai în scopuri statistice şi de înregistrare

Vă rugăm să introduceţi numărul de telefon complet, 
de ex. (44-20) 74 18 86 00 pentru un nr. de telefon din Londra, UK.

Seara

Locul naşterii

Ţara naşteriiData naşterii

Prin intermediul cărei publicaţii sau al altei surse aţi aflat despre 
această procedură de selecţie?

Cererea dvs. va fi înregistrată pe numele pe care l-aţi indicat mai sus. Vă rugăm să folosiţi acest nume 
pentru întreaga corespondenţă.

elefon în timpul zilei

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU 
MEDICAMENTE (LONDRA)              
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Invitaţie pentru exprimarea interesului pentru agenţi contractuali pentru misiuni 
temporare 

Alt(e) nume

Prenume

Alte nume (de exemplu, numele de fată) care apar pe diplome şi certificate şi care însoţesc 
această cerere de înscriere trebuie să apară mai jos

Procedură de selecţie aplicată 



EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Data de 
începere

Data de 
încheiere

Adăugare Anulare

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Data de 
începere 
a 

Data de 
încheiere 
a 

Remuner
ată sau 
neremun
erată

Numele angajatorului

Adresa

Motivul plecării

Sectorul de activitate

Adăugar
e 

Anulare Perioada 
de 

Vă rugăm să introduceţi 
termenul limită al procedurii de 
selecţie pentru acest post, dacă 
data de încheiere a activităţii nu 
este anterioară   

mele universităţii/organizaţiei

Nivelul de studiu

Calificare

Aptitudini profesionale 
asigurate de materiile de 
bază

Principalele 
activităţi şi 

Nivelul în clasificarea 
naţională (titlul oficial în 

Această parte trebuie completată corect şi detaliat, chiar dacă se anexează un 
curriculum vitae la e-mail

Ocupaţia sau postul ocupat

Normă întreagă sau 
parţială

Experienţa profesională până în prezent, inclusiv postul actual şi experienţa profesională în 
timpul studiilor doctorale. Notă: perioadele introduse în secţiunea de mai jos vor fi utilizate 
pentru a calcula experienţa dumneavoastră profesională totală.

Vă rugăm să furnizaţi detalii privind educaţia secundară, postliceală, superioară 
de 3 ani sau peste şi orice alte studii superioare, inclusiv studii doctorale, de 
specializare şi de perfecţionare profesională în ordine cronologică. Vă rugăm să 

d /ll/



CUNOAŞTEREA LIMBILOR STRĂINE

Vă rugăm să numerotaţi limbile pe care le cunoaşteţi în următoarea ordine:

Limba Ordinea Scriere
Ascultare Citire Interacţiune Producere

Anulare

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Adăugare
Anulare

Aţi fost vreodată condamnat(ă) sau aţi fost găsit vinovat(ă) de vreo infracţiune de către o instanţă?

Da Nu

Înţelegere

1 pentru limba maternă sau pentru limba principală, 2 pentru limba secundară; 3 pentru a 
treia limbă, 4 pentru orice altă limbă.

Important: Vă rugăm să consultaţi Condiţiile generale şi să reţineţi că acei candidaţi care au 
fost angajaţi trebuie să demonstreze capacitatea de lucru într-o a treia limbă oficială a 

Adăugare
Vorbire

Pentru mai multe informaţii privind nivelurile de cunoaştere a limbilor străine, vă rugăm să 
consultaţi Cadrul European Comun de Referinţă (CEF)

Dacă DA, vă 
rugăm să detaliaţi

Aptitudini

Perioade de cel 
puţin 3 luni 
petrecute în 

străinătate (vă 
rugăm să indicaţi 

ţările vizitate

Numele, adresa şi 
numărul de telefon 
al persoanelor care 
pot fi contactate în 
cazul în care lipsiţi

Vă rugăm să 
motivaţi modul în 

care îndepliniţi 
cerinţele esenţiale 
pentru admiterea 
la procedura de 

selecţie, în 
conformitate cu 

descrierea postului

NFORMAŢII SUPLIMENTAR

Cunoaşterea aplicaţiilor informatice, 
de ex. Word, Excel, MS Access, PowerPoint (a se preciza):

Experienţă



DECLARAŢIE
1. Declar pe cuvânt de onoare că informaţiile furnizate mai sus sunt adevărate şi complete
2. Declar pe cuvânt de onoare că:

(ii) Am satisfăcut obligaţiile referitoare la stagiul militar impus de lege;
(iii) Îndeplinesc cerinţele specifice pentru atribuţiile prevăzute.

- dovadă a cetăţeniei (paşaport, act de identitate, certificat de naştere, etc.)
- diplomă/diplome sau certificat(e) necesar(e) pentru admiterea la procedura de selecţie,

Numele Data

Semnătura (numai dacă sunteţi invitat(ă) la interviu)

Data Data

Confirm că informaţiile declarate în prezentul formular de candidatură sunt 
corecte şi sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în format electronic

5.Am luat la cunoştinţă faptul că cererea mea va fi refuzată dacă nu depun copii după 
următoarele documente:

- adeverinţe de lucru sau contract(e) care să menţioneze în mod clar datele de începere şi de 
încheiere a activităţii şi, pentru actualul loc de muncă, dovada datei de începere a activităţii şi 
cel mai recent fluturaş de salariu.

Vă rugăm să confirmaţi că sunteţi de acord cu cele declarate mai sus şi să vă introduceţi 
numele într-una din căsuţele de mai jos

4. Am luat la cunoştinţă faptul că în ziua interviului la Agenţia trebuie să aduc un exemplar 
semnat al prezentului formular, precum şi toate certificatele privind studiile şi experienţa 
profesională menţionate mai sus şi că, în caz contrar, candidatura mea va fi invalidată.

3. Mă angajez să pun la dispoziţie, la cerere, documente justificative cu privire la punctele (i), 
(ii) şi (iii) de mai sus şi accept că, în cazul în care nu pun la dispoziţie aceste documente, 
candidatura mea va fi invalidată

(i) Sunt cetăţean al unuia dintre statele membre ale Spaţiului Economic 
European şi mă bucur de drepturi cetăţeneşti depline;


