UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR IN LEGISLAȚIA MUNCII

__________________________________________________________________________________
Formular de înscriere
pentru participarea la examenul de primire în profesia de Expert legislația muncii în vederea dobândirii calității de Membru
Acreditat al UNELM

Subsemnatul/a

.........................................................................., domiciliat în

localitatea ..............................., strada

............................................................... nr. ....., bloc ......, etaj ....., apart. ......., telefon.................................., e-mail
...................................................................,

legitimat

cu

BI/CI

seria

......

nr.............................,

eliberat

de

............................................ CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , solicit inscrierea la examenul de primire în profesia de Expert
legislația muncii în vederea dobândirii calității de Membru Acreditat al UNELM
Menționez ca sunt absolvent al:
1) Universității ............................................................... Facultatea ........................................................... conform diplomei de
licență nr ........................... din data ..............................................
2) Universității ............................................................... Facultatea ................................................................ conform diplomei
de master nr ........................... din data ..............................................
3) Universității .............................................................. Facultatea ................................................................. conform certificat
de absolvire curs postuniversitar nr ....................... data ............................................
4) Cursului de specializare / perfectionare pentru ocupația ..................................................................... conform certificat de
absolvire nr ........................... din data ..............................................
5) Cursului de specializare pentru ocupația Expert legislația muncii conform certificat de absolvire nr ........................... din
data ..............................................
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea preavăzută de lege pentru falsul în declarații, ca nu am fost condamnat
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.
Prezenta cerere este însoţită de următoarele documente în copie certificată olograf :
1. Carte de identitate
2. Certificat de absolvire curs de formare profesională autorizat în condițiile OG 129/2000 pentru ocupația Expert Legislaţia
Muncii după cum urmează:
2.1 Certificat de absolvire curs specializare cu o durată de minim 40 ore, absolvit pana la data de 27.11.2015, insotit de:
a) Diploma de licenta studii juridice / administratie publica / stiinte administrative
sau
b) Diploma de licenta in orice domeniu insotita de: diploma de master sau curs postuniversitar in drept.
2.2 Certificat de absolvire curs de specializare cu o durată de minim 180 ore, absolvit după data de 27.11.2015 insotit de:
a) Diploma de licenta studii juridice / administratie publica / stiinte administrative
sau
b) Diploma de licenta in orice domeniu și adeverinta din care sa reiasa o experiență de minim 3 ani în domeniul
resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.
3. CV din care să reiasă calitățile profesionale, probitatea morală și experiența în domeniul legislației muncii.
4. Dovada achitării taxei de înscriere in valoare de 100 lei.
Data

Semnătura

........................................

...........................................
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