
 
 
 
 
 

 

Cerere de angajare 
 
 

Funcţia pentru care se 
aplică   Ţara/Oraşul  

 

Data de la care este 
disponibil  

 
Așteptări salariale  

 
 

1. Informații personale 

 

Nume 

 

 

 Prenume Mr/Mrs/Ms  Al doilea 
prenume 

 

    
Sex   Masculin       Feminin Data naşterii  

    
Domiciliul stabil  

    Adresa de e-mail  

     
Telefon domiciliu  mobil  

Naţionalitatea  Aveți nevoie de un permis de muncă pentru a 

lucra în țara / orașul pentru care aplicați? 

Da       Nu 

Serviciu 
militar 

    Da    

    Nu 

Perioada / Specializarea  

Dacă nu, vă rugăm să 

explicați de ce 

 

Ați fost vreodată condamnat de un tribunal civil sau militar?  Da       Nu 

Dacă da, vă rugăm să explicați  

Aveți vreun prieten sau rude care lucrează în prezent la Baker Tilly? Da       Nu 

Dacă da, vă rugăm să specificați  

Există ceva care limitează sau care ar putea să vă limiteze capacitatea de muncă? Da       Nu 

Dacă da, vă rugăm să 
specificați 

 

Ați depus cereri anterioare la Baker Tilly?  Da       Nu 

Dacă da, vă rugăm să indicați funcţia pentru care ați aplicat, data și 
rezultatul 

 

 



 
  

2. Studii 

 

Studii medii 

De la 

(Lună/An) 

Până la 
(Lună/An) 

Liceul Secţia Nota 

     

     

 

Alte examinări (de ex. Nivel avansat, Nivel mediu, GCE, IGCE, IELTS, ECDL, etc) 

Anul Examinarea (adică GCE nivel mediu limba engleză) Nota 

   

   

   

   

 

Studii universitare 

De la 

(Lună/An) 

Până la 
(Lună/An) 

Universitatea/Colegiul Denumirea cursului/Disciplina Nota* 

     

     

 

* Dacă nota finală nu este încă cunoscută, vă rugăm să indicați nota / rezultatul preconizat 

Studii postuniversitare 

De la 

(Lună/An) 

Până la 
(Lună/An) 

Universitatea/Colegiul Denumirea cursului/Disciplina Nota* 

     

     

 

3. Afilieri profesionale 

 

Instituţia   Data admiterii  

Scutiri, examene luate, număr de încercări  

Instituţia   Data admiterii  

Scutiri, examene luate, număr de încercări  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Competențe lingvistice 

 Fluent Competent Elementar 

1  Limba engleză    

2  Limba greacă    

3. Limba română    

4. Limba bulgară    

5. Limba moldovenească    

6.     Menionați alte limbi:                                                                                                                                                                                             

 

6. Competențe IT 

  Excelent Foarte bine Bine 

1 Suita MS Office – Word, Excel, Powerpoint        

2 Contabilitate:          

3 Design         

4. Web/html         

5.    Introduceți competențe IT 

 suplimentare:                                                                                                                                                                 

 

 

7. Hobby-uri și interese 

 

 

 

8. Referinţe 

 

Referinţa 1 

Nume:  Funcţia:  

Adresa:  

De la 

(Lună/An) 

Până la 
(Lună/An) 

Numele Angajatorului  Departament/Funcţie/Atribuţii 
Salariul anual 
brut Motivul/Motivele plecării 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

4. Experienţa profesională 



 

Telefon:  E-mail:  

 

Referinţa 2 

Nume:  Funcţia:  

Adresa:  

Telefon:  E-mail:  

 

9. De unde aţi aflat despre posturile noastre vacante? 

 

  Site-ul Baker Tilly          Site-uri (vă rugăm să specificați)  

  Membrii Baker Tilly          Social Media (vă rugăm să specificați) 

  Ziar            Altele (vă rugăm să specificați) 

  Târg de joburi                         Prieteni  
 

10. Declaraţie  

 

Sunt de acord cu prelucrarea, de către Baker Tilly Klitou and Partners Ltd din Cipru (Operator de Date), a datelor mele personale, 

sensibile sau nu, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind Protecția Datelor GDPR (UE) 2016/679 în scopul 

evaluării acestei cereri de angajare.  Am înțeles că Baker Tilly Klitou and Partners Ltd nu va dezvălui informații referitoare la mine 

terților, cu excepția cazului în care este necesar pentru evaluarea acestei cereri de angajare. 
 

Înțeleg că, în conformitate cu Legea, am dreptul să accesez și să modific datele mele personale care sunt păstrate de către Operatorul 
de Date. Acest drept poate fi pus în aplicare prin trimiterea unei cereri scrise către Operatorul de Date.  
 
Prin semnarea acestui document, declar faptul că: 
 

• Am completat personal acest formular și informațiile furnizate sunt corecte, după cunoștințele mele 

• Înțeleg că orice inexactitate sau omisiune deliberată va duce la respingerea acestei cereri, sau la demiterea imediată în cazul în 
care Baker Tilly Klitou & Partners Ltd mă angajează 

• Sunt de acord că datele sensibile furnizate vor fi utilizate numai în scopurile menționate în prezenta.  
 

Mai mult decât atât, în cazul în care cererea mea nu are succes, vă acord prin prezenta consimțământul pentru ca dumneavostră să 

păstrați datele mele personale în evidența dumneavoastră pentru o perioadă de șase luni și să mă contactați pentru alte oportunități de 

muncă care pot apărea în viitor, care credeți că pot fi potrivite pentru mine.   

  Bifați căsuţa dacă sunteți de acord cu declarația personală de mai sus. 

 

Semnătura  Data  

 

Contact: 

Departamentul de Resurse Umane 

Baker Tilly  

Corner C. Hatzopoulou & 30 Griva Digheni Avenue, 

CY-1066 Nicosia, Cipru 

Tel. +357-22 458500, Fax. +357-22 751648 

E-mail: recruitment@bakertilly.com.cy 

 

 

Sedii: 

Cipru:  Nicosia, Limassol 

România:  Bucureşti 

Moldova:  Chişinău 

Bulgaria:  Sofia 

Grecia: Atena, Salonic 
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