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 Cerere de angajare de bază personal non-didactic 

 

 

             

Stimate domnule rector, 

subsemnatul (a), _____________________________________________________________________,  
domiciliat (ă) ______________________________________________________________________,  nr. 

de telefon _______________________________,buletin de identitate (seria nr., cod personal) 

_________________________________________________________  solicit angajarea în funcţia de 

________________________________________,departamentul/catedra__________________________

______________________________________________________________________________________ 

începînd cu data de  ______________ pînă la _________________. 

 
 

_______________________ 
data 

 

_____________________ 
semnătura 

Dlui Viorel BOSTAN, rector UTM, dr. hab., prof. univ. 

COORDONAT: 

 

Decan/Şef direcție ............................................................; 
Şef catedră/departament/secție/serviciu ............................................................; 
Perioada de probă..................... (maxim 3 luni – pentru personal calificat; maxim 6 luni pentru persoane cu 

funcții de răspundere) 
Şef Serviciul Resurse Umane/Șef Secția Buget Finanțe………………………………..... 
Categoria de salarizare ............................................................; 
Coeficientul pentru gradul  de răspundere şi complexitatea lucrărilor 
executate............................................................; 
Spor pentru munca prestată în condiții nefavorabile .........………........................................... lei; 

Spor instituțional (Biblioteca științifică) ________________________________________  % 

Spor pentru categoria de calificare (Biblioteca științifică) ______________________________ %; 

Spor pentru utilizarea în exerciţiul funcţiunii a unor limbi străine _____________________ % 

Spor pentru eficienţă înaltă în muncă _________________________________________ lei 

Spor pentru majorarea volumului lucrărilor executate __________________________ lei 
Alte sporuri/adaosuri __________________________ lei 
Lucrător desemnat SSM……………………………………………………………… 
Evidenţă militară……………………………………………………………………….. 
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Documente care se prezintă la încheierea contractului individual de muncă:                                                                                                            

 Buletin de identitate (2 copii)                                                   

 Diplome de confirmare a studiilor, gradelor ştiinţifice, didactice şi a titlurilor ştiinţifico-
didactice (copiile acestora)                                   

 Carnet de muncă  (original, cu excepția celora care se angajează pentru prima dată)      

 Certificat CNASS (2 copii)                                                        

 Poliţa de asigurare medicală ( 1 copie)                           

 Documente de evidenţă militară (1 copie) 

 Fotografii 3x4 (2 buc.) 

 Certificatul medical (fişa medicală personală, aprobată prin Ordinul MS al RM nr. 255 din 15.11.1996) 

 Fişa personală (de evidenţă a cadrelor) 

 Fişa postului (completată confom modelului de către şeful departamentului) 
 

 
 
 
Blocul central al UTM 

Serviciul Resurse Umane – bir. 109                                                                                           

Secţia Buget Finanţe – bir. 323 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: La stabilirea duratei contractului individual de muncă se va ține cont de prevederile art. 54 ŞI 55 al CM RM.                                 
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