
 

 

 

AUTOBIOGRAFIE 

Subsemnatul POPESCU Ion, CNP:1234567891011, născut la data de 01.01.2000 

în Municipiul București, Sector 2 (sau Județul, satul , localitatea, după caz), fiul lui 

POPESCU Andrei și POPESCU Andreea, domiciliat în Municipiul București, Str. 

Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1 (în cazul celor cu viză temporară se 

trece și domiciliul unde are stabilită reședința), cetățean român, etnia (dacă este cazul), 

creștin-ortodox, catolic,…., căsătorit/ necăsătorit, elev/student sau absolvent al 

Liceului……………/ al Facultății……………, cunosc limba engleză și/sau franceză…… 

la un nivel bun, în prezent elev, student, angajat în funcția de………….. la ……………, 

numărul de telefon personal 07241111111 și numărul de telefon de la serviciu 

021111111. 

DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ: 

- În perioada 2006 – 2014 am urmat cursurile Școlii Generale nr. 1 din Municipiul 

București, Str. Libertății nr. 1, sector 1. Din această perioadă pot da relații despre mine 

ANTON ANTON – profesor, diriginte sau coleg, după caz și ANDREI ANDREEA – 

profesor, diriginte sau colegă, după caz. 

- În perioada 2014 – 2018 am urmat cursurile Liceului teoretic ION BARBU din 

Municipiul București, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 25-29, sector 1. Din această 

perioadă pot da relații despre mine ION ALEXANDRU – profesor, diriginte sau coleg, 

după caz și POPESCU IOANA – profesor, diriginte sau colegă, după caz. 

- În perioada … - …… am fost student/ angajat la …………., indicându-se 

pentru fiecare caz în parte, perioada, funcția ocupată, denumirea instituției în care 

și-a desfășurat activitatea, adresa și cel puțin 2 persoane care cunosc bine activitatea 

candidatului. 

Nu am efectuat stagiul militar. 

Nu am fost arestat, judecat sau condamnat și nici nu sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale. ( în caz contrar se va prezenta 

detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs și când s-a luat hotărârea în cauză). 

În luna ianuarie 2011 am fost în Austria în scop personal. 

În luna iulie 2014 am fost în Grecia în scop personal. 

În cazul în care nu s-au efectuat deplasări în străinătate, se va menționa: 

Nu am efectuat deplasări în străinătate.  

 

DATE DESPRE RUDE: 

TATA – POPESCU ION, născut la data de 22.05.1970 în Municipiul București, 

sector 2, cetățean român, absolvent al Liceului/ Facultății………….. din Municipiul 

București, având ocupația de……….. la …………….,  domiciliat în Municipiul 

București, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 

0721111111; 

Nu a fost arestat, judecat sau condamnat și nici nu este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta detaliat în 

ce au constat faptele, când s-au produs și când s-a luat hotărârea în cauză); 

ANEXA nr.5



 

 

MAMA – POPESCU ANDREEA (fostă IACOB), născută la data de 22.05.1971 

în Municipiul București, sector 2, cetățean român, absolventă a Liceului/ 

Facultății………….. din Municipiul București, având ocupația de……….. la 

…………….,  domiciliată în Municipiul București, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, 

et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 0721111111; 

Nu a fost arestată, judecată sau condamnată și nici nu este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta 

detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs și când s-a luat hotărârea în cauză); 

FRATE – POPESCU ROBERT, născut la data de 22.09.2003 în Municipiul 

București, sector 2, cetățean român, elev la ……………..domiciliat în Municipiul 

București, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 

0721111111; 

Nu a fost arestat, judecat sau condamnat și nici nu este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancțiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta detaliat în 

ce au constat faptele, când s-au produs și când s-a luat hotărârea în cauză); 

SORA – POPESCU LUIZA , născută la data de 22.03.2005 în Municipiul 

București, sector 2, cetățean român, elevă la……….., domiciliată în Municipiul 

București, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 

0721111111; 

Nu a fost arestată, judecată sau condamnată și nici nu este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta 

detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs și când s-a luat hotărârea în cauză); 

În cazul celor căsătoriți se vor trece aceleași date, dar în următoarea ordine: 

părinții candidatului, soția/soțul, frații/ surorile, copii în ordinea vârstei, părinții 

soției/soțului, frații/surorile soției/soțului. În cazul persoanelor de sex feminin, 

căsătorite, se va trece obligatoriu după nume și prenume, în paranteză, numele avut 

înaintea căsătoriei. 

 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta 

autobiografie și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor). 

 

xx.yy.2022 Semnătura 

 

 

 

 

ATENȚIE!!! 

Autobiografia se scrie olograf (de mână), cu pix/ stilou cu pastă/cerneală 

albastră 


