
1 
 

 

Camera Deputaţilor a Parlamentului României 

  Formular de înscriere 
 

 

Nume de familie 
 

 

Prenume 
 

 

Data naşterii 
 

 

Locul naşterii/ţara de 
origine 

 

Cetăţenie/-ii 
 

 

Situaţie familială 
 

 

Domiciliul 
oraş/ţară 
 

 

Ocupaţia actuală 
Ce? 
Unde? 
De când? 

 

Absolvirea studiilor 
Ce? 
Unde? 
Când? 

 

 

Angajament social / 
politic  
În cadrul cărei organizaţii? 
Ce tip de activitate? 
Perioada? 

 

 

Obiective profesionale 
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CV Fotografie tip paşaport

Prenume/Nume de 
familie 

 

Adresă de 
corespondenţă 
 

 

Adresa în ţara de 
origine 

 

 

Telefon/Fax 
 

 

E-mail 
 

 

Numărul de paşaport 
sau al Cărţii de 
Identitate 
( i l 6 d )

 

 Lună/An (de la... 
până la…) 

 

Formare 
şcolară 
preuniversitară 
Nume, localitate, tipul de 
învăţământ, modalitate de 
absolvire 

  

Dacă este cazul, 
formare profesională 
Instituţie/companie, 
localitate, 
Tipul de formare, 
Modalitate de absolvire 
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Studii universitare 
1. Numele universităţii 
2. Evoluţia studiilor / 
obiecte de studiu 
3. Modalitate de încheiere  
a studiilor 
4. Tema lucrării de 

absolvire / data 
absolvirii 

5. Nota la absolvire 

   

Practică 
1. Companie / Instituţie 
2. Localitate 
3. Activitate 
 

   

Evoluţie profesională 
1. Instituţie/ Companie 
2. Localitate  
3. Activitate 
 

 

  

Cunoştinţe de limba 
engleză 
Cunoştinţe de bază (1), 
Cunoştinţe avansate (2), 
Cunoştinţe foarte bune (3) 
 

 

Cunoştinţe de limba 
română 
Cunoştinţe de bază (1), 
Cunoştinţe avansate (2), 
Cunoştinţe foarte bune (3) 
 

 

Interese şi hobby-uri  

În afara studiilor 
universitare, v-aţi 
ocupat, în ultimii ani 
de un anumit 
domeniu? 
Tema 
La ce instituţie 
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Localitatea, dată, semnătura: 
 

 

 

 

Odată cu transmiterea formularelor de înscriere şi a documentelor, sunt de acord ca formularele 
de înscriere şi documentele să rămână la Ambasada României la Berlin şi la Camera Deputaţilor a 
Parlamentului României, iar acestea să le utilizeze cu încredere. Am fost încunoştinţat că aceste 
acte vor fi păstrate de către Camera Deputaţilor, drept dovadă a corectitudinii deciziilor luate, 
pentru controale interne privind fiabilitatea procedurii de selecţie. Dacă sunt acceptat în 
programul privind bursele pentru un stagiu de practică parlamentară la Camera Deputaţilor, sunt 
de acord ca adresa şi numărul meu de telefon, să fie transmise deputaţilor implicaţi în acest 
proiect, fundaţiilor germane cu activitate la Bucureşti şi instituţiilor de învăţământ superior din 
Bucureşti, atâta timp cât există o legătură directă cu apartenenţa mea la programul menţionat 
mai sus. 
 
 
Data: ___________________  Semnătura: ________________________________  
 

Care sunt obiectivele 
profesionale pe care 
doriţi să le realizaţi în 
cinci ani? 

 

 

Cum vă poate fi utilă 
participarea 
dumneavoastră la 
această bursă? 

 

Care sunt capacităţile 
şi calităţile care vă 
recomandă pentru 
această bursă? 
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Dacă voi fi selectat, sunt de acord ca datele adresei mele să fie stocate şi prelucrate în vederea 
stabilirii de contacte ulterioare, iar adresa, numărul meu de telefon şi e-mail-ul să poată fi 
distribuite altor participanţi şi participante la programul privind bursele pentru un stagiu de 
practică parlamentară la Camera Deputaţilor. În afară de aceasta, mă declar de acord ca datele 
mele să fie transmise pentru stabilirea de contacte şi altor persoane sau instituţii (cum ar fi, de 
exemplu, Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti etc.).  
 

Dată: _____________________ Semnătură: ___________________________  

 

 

O cerere completă pentru o bursă pentru stagiul de practică parlamentară la Camera 
Deputaţilor a Parlamentului României trebuie să conţină următoarele: 

1. o poză recentă tip paşaport în formă electronică, o copie a paşaportului turistic sau o copie 
a cărţii de identitate 

2. formular de înscriere completat 

3. diploma de absolvire a studiilor (o copie legalizată în limba germană şi traducerea acesteia, 
autentificată, în limba engleză) 

4. un certificat care să ateste cunoştinţe foarte bune de limbă engleză  

5. o scrisoare de motivaţie în limba engleză (nu mai mult de două pagini) 

6. o recomandare, în limba engleză de la un profesor/o profesoară de la facultate/sau din 
partea angajatorului, în care se evaluează competenţa profesională a solicitantului bursei. 
Scrisoarea va fi scrisă pe o hârtie oficială provenind de la instituţia care emite 
recomandarea. 

 

Notă: Copiile sunt considerate a fi legalizate şi autentificate când un organism oficial (o 
instituţie germană sau străină, ambasadă sau consulat al Republicii Federale Germane, un 
notar, un traducător autorizat) confirmă, prin sigiliu oficial şi semnătură, conformitatea 
copiei cu originalul. Când există mai multe copii ataşate, trebuie autentificată şi legalizată 
fiecare pagină în parte. Dacă documentele nu sunt legalizate şi autentificate în ordine, 
atunci cererea dumneavoastră nu poate fi prelucrată. 

 

 

Data limită de primire a solicitărilor: 15 februarie 2016 

Vă rugăm să trimiteţi toate documentele prin e-mail, într-un document PDF, la adresa 
bursedestudiu@cdep.ro. 


