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CONSIMŢĂMÂNT 

pentru verificare în vederea angajării în cadrul  

Sucursalei CNE Cernavoda 

 

 

Subsemnat(a)ul ___________________________________________________________,  

înţelegând necesitatea verificării în vederea accesului fără însoţitor în zonele de lucru ale Centralei 

Nuclearoelectrice, consimt a se întreprinde toate verificările considerate necesare pentru a deveni 

salariat al SNN SA. 

În acest sens, autorizez reprezentanţii angajatorului să solicite informaţii despre mine şi trecutul meu 

prin utilizarea mijloacelor şi a procedurilor legale. 

În sprijinul efectuării verificărilor mă oblig să furnizez fără omisiune, mistificări sau denaturări toate 

informaţiile solicitate în chestionarul parte integrantă a prezentului consimţământ. 

Sunt de acord ca, în situaţia constatării ulterioare că informaţiile furnizate de mine se dovedesc false 

sau mistificate în scopul vădit al ascunderii sau denaturării adevărului, relaţiile de muncă să înceteze 

prin desfacerea unilaterală a Contractului Individual de Muncă de către angajator. 

În conformitate cu prevederile art. 5, al. (1) din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, declar că sunt de 

acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în prezentul consimţământ, în vederea 

verificării pentru angajare în cadrul Sucursalei CNE Cernavoda.  

 

 

Următoarele pagini ce conţin chestionare fac parte integrantă din prezentul consimţământ. 
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A. DATE PERSONALE 

NUMELE: 

 

PRENUMELE: ALTE NUME AVUTE ANTERIOR: 

DATA NAŞTERII: 

 

 

LOCUL NAŞTERII: FIUL (FIICA) LUI: ______________ 

ŞI AL: _______________________ 

BULETIN/CARTE DE 

IDENTITATE: 

SERIA:         NR.:                     ELIBERAT LA DATA: 

DE CĂTRE:  

 

COD NUMERIC PERSONAL              

 S A A L L Z Z N N N N N C 

DOMICILIUL: 

 

STR.                                                                         NR. 

BL.                      SC.                      ET.                    AP. 

LOCALITATEA:                                                            JUDEŢUL:                                                      

Cod Poştal:                              TELEFON: 

REŞEDINŢA: 

 

STR.                                                                         NR. 

BL.                      SC.                      ET.                    AP. 

  

STARE CIVILĂ:  CĂSĂTORIT   DIVORŢAT 

      

  NECĂSĂTORIT   COPII, NUMĂRUL ___________ 

      

   

SITUAŢIA MILITARĂ: STAGIUL MILITAR SATISFĂCUT   

  

   N/A U.M. _________________________ GRADUL   

   

 LIVRET MILITAR: SERIA _________ , NR.   

  ____________________________ 

 ÎN EVIDENŢĂ LA: ___________ 

  

 STAGIUL MILITAR NESATISFĂCUT   

  

 

B.      STUDII 
Se completează începând cu cele mai recente şi se merge până la nivelul de liceu inclusiv. 

Denumirea şi adresa instituţiei 

de învăţământ 

Perioada de şcolarizare Documentul de studii de specialitate 

obţinut sau în curs de obţinere   

 de la până la  
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C. REŞEDINŢE ŞI DOMICILII 

 

Se indică reşedinţele şi domiciliile avute în ultimii 5 ani, începând cu cele mai recente (se exclud cele 

actuale). 
 
 

Perioada 

(luna / an) Adresa Judeţul Cod Poştal 

de la până la 

     

     

     

     

     

 

 

D. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

Se consemnează perioadele începând cu data prezentă şi se includ şi perioadele de şomaj, perioadele 

fără ocupaţie, diferite forme de asistenţă socială, specializări, studii. 
 

 

Perioada 

Compania / Oficiul de 

Şomaj / Prevederi 

Sociale/ 

Adresa 
Funcţia 

deţinută 

Motivul 

plecării 

de la până la Înştiinţări    
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E. PERSOANE DE LA CARE SE POT OBŢINE REFERINŢE 

 

 

Se nominalizează cel puţin două persoane care pot da referinţe asupra activităţii şi comportamentului 

candidatului din ultimii 5 ani.  

 

 

Numele şi Prenumele Funcţia sau Ocupaţia Adresa cât mai completă Telefon 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

F. INFORMAŢII MEDICALE / PSIHOLOGICE 

 

 

 DA NU Detalii 

Urmez tratament 

 

   

Sunt epileptic 

 

   

Am avut / am probleme psihologice sau 

psihiatrice 

   

Am consumat / consum droguri 

 

   

Am avut / am probleme datorate  

consumului de alcool 
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G. INFORMAŢII DE CAZIER 

 

Am înregistrări NU DA Precizări: 

în cazierul judiciar    

    

Am fost condamnat NU DA Precizări: 

    

    

Am fost / sunt în NU DA Precizări: 

urmărire penală    

 

 

H. ALTE INFORMAŢII 

 

Posed permis de  NU DA Se afla în evidenţa: 

conducere    

    

Am avut permis de  NU DA Cauza: 

conducere şi a fost anulat    

 

Informaţii suplimentare pe care le consider edificatoare: 

 

             

              

             

              

             

              

             

              

 

 

 

        Semnătura 

        Data: 

 

 

După completare, acest formular devine document confidenţial şi se păstrează în dosarul personal 

al angajatului. În cazul respingerii în cadrul procesului de selecţie, acest document se păstrează la 

dosarul concursului, timp de 1 an de la data încheierii procesului verbal al concursului  respectiv, 

conform prevederilor SI-01365-HR002 “Recrutarea, selecţia, angajarea, avansarea şi promovarea 

resurselor umane”. 

 

Transmis pentru verificări 

Şef Serviciu Dezvoltare şi Strategie Resurse Umane 

 

   Data _________________________ 

   Semnătura _________________________ 

 
 


