
DA  NU 

FIȘĂ PERSONALĂ 

NUMELE ȘI PRENUMELE:  

Funcția:  

ADRESA PENTRU CORESPONDENȚĂ (numai în situația în care este diferită de adresa de domiciliu):

ADRESA DE EMAIL:  

NUMĂRUL DE TELEFON:  

SITUAȚIA MILITARĂ:  stagiu militar satisfăcut 

PENSIONAR:      DA1       sistem public

sistem neintegrat sistemului public

pensie de serviciu

NU 

CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP: 

NU DA2  PERMANENT
CU REVIZUIRE în data de

Forme de școlarizare în derulare3:    STUDENT       STUDENT-MASTERAND       STUDENT-DOCTORAND

În temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății solicit să fiu declarat la Casa de 
Asigurări de Sănătate4: 

☐ a județului

☐ a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

În temeiul prevederilor art. 7 punctul 2 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal declar că îmi aleg funcția de bază5 la

Mă oblig să înștiințez Serviciul Resurse Umane cu privire la orice modificare a datelor de mai sus în termen de cel mult 
15 zile calendaristice de la data apariției. 

Data Semnătura 

1 Se atasează o copie a deciziei (deciziilor) de pensionare/cupon de pesie 
2 Se atasează o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap 
3 Se atașează o adeverință care atestă calitatea de student, student-masterand sau, după caz, student-doctorand 
4 Conform prevederilor Legii nr.95/2006 asiguraţii sunt liberi să-şi aleagă  Casa de Asigurări  de Sănătate la care doresc să fie 
declaraţi. Potrivit prevederilor aceluiaşi act normativ beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei soţul/soţia şi părinţii fără 
venituri proprii aflaţi în întreţinerea unui salariat. 
5 Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul 
corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Fiecare salariat are dreptul să-şi aleagă angajatorul la care își declară funcția de 
bază. 

Declar că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului de ordine interioară al UBB :
în format electronic accesând: https://www.ubbcluj.ro/ro/staff/files/resurse-umane/Regulamant_de_ordine_interioara.pdf
pe suport hârtie, fiindu-mi pus la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane


	sistem neintegrat sistemului public: Off
	pensie de serviciu: Off
	NU: Off
	DA2: Off
	PERMANENT: Off
	STUDENT: Off
	STUDENTMASTERAND: Off
	STUDENTDOCTORAND: Off
	Data_af_date: 
	Nume prenume: 
	funcția: 
	Adresa: 
	Email: 
	Numar telefon: 
	stagiu militar da: Off
	stagiu militar nu: Off
	sistem public: Off
	functie baza: 
	revizuire: 
	județ: 
	CU REVIZUIRE în data de: Off
	NU_2: Off
	toggle_13: Off
	toggle_12: Off
	Check Box1: Off
	Check Box1b: Off
	pensionar da: Off


