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CERERE DE INSCRIERE  
Postul pentru care aplic:  ______________________________________________________________ 

 

I. Subsemnatul(a)  _______________________________________ CNP ________________________ doresc 

înscrierea mea în procesul de recrutare și selecție. 

 

II. Subsemnatul, cunoscand sanctiunile legale cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 

urmatoarele: 

a) Sunt asociat si/sau administrator al unor societati care are relatii contractuale cu 

SNN1 

 DA  NU 

b) Sunt actionar semnificativ (peste 5%) in societati pe actiuni nelistate si/sau 

administrator al unor astfel de societati care au relatii contractuale cu SNN 

 DA  NU 

c) Am avut Contractul Individual de Munca incetat pentru abateri disciplinare in 

ultimii 5 ani, anterior datei de depunere a prezentei candidaturii 

 DA  NU 

d) Am fost in ultimii 3 ani functionar public si am desfasurat activitati de 

monitorizare si control cu privire la SNN 

 DA  NU 

e) Sunt/am fost in ultimele 12 luni angajat al CNCAN2  DA  NU 

f) Am fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care ma face 

incompatibil cu activitatea ce ar urma sa o desfasor la SNN 

 DA  NU 

g) Instanta de judecata a pronuntat interdictia de a imi exercita profesia definitiv  DA  NU 

h) La data depunerii candidaturii ma aflu in perioada de interdictie de exercitare 

temporara a profesiei  

 DA  NU 

i) Imi exprim acordul cu privire la inregistrarea probei de tip interviu  DA  NU 

j) Am afini pana la gradul IV care detin calitatea de angajati ai SNN (Sediul Central 

sau Sucursale). Pentru raspunsul afirmativ se completeaza tabelul 

Nume si Prenume afin Relatia de afinatate Angajat la unitatea SNN  

   

   

   

   
 

 DA  NU 

 

III. Anexez:  Curriculum Vitae în limba română;   ;    Declaratie GDPR3 

IV. In caz de respingere in procesul de selecționare, va rog sa fiu inregistrat în baza de date ca potențial candidat 

pentru alte posturi;        DA   NU 

Prin semnarea prezentei cereri am luat act si am acceptat ca in situatia constatarii falsului, in cele 

declarate prin cerere, precum si in informatiile prezentate in anexa la aceasta sau pe parcursul interviului 

de selectie, sa suport consecintele legale ale falsului in declaratii si sa mi se desfaca CIM4 pe motive 

disciplinare. 
Data:    

Semnătura:   
Notă:  
Pentru răspunsurile „ DA /  NU” se bifează răspunsul corespunzător în căsuța alocată. 

Cererile completate cu documentele anexate de la punctul III  se depun  personal la sediul Sucursalei CNE, prin postă 

sau prin e-mail la adresa: recrutare@cne.ro 

                                           
1 SNN – Societatea nationala Nuclearelectrica S.A. 
2 CNCAN – Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 
3 Declaratie GDPR - Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura 

de recrutare in cadrul unitatii SNN si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter 

personal 
4 CIM – Contract Individual de Munca 
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