D E C L A R A Ț I E pe propria răspundere

Subsemnata/ Subsemnatul _____________________________________ domiciliată/ domiciliat/ă în
______________________________

județ/sector

_______

strada

___________________________________________ nr. _______ bl. ______ sc. _____ ap. ____
declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 15 litera “f” din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice.
„ Art. 15. - Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute
de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice
prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
……………………………………………………………………………………………………………….
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra
autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii
justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea
funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; „
Față de cele menționate mă oblig să prezint cazierul judiciar în termenul prevăzut de Hotărârea nr.
1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
”Art. 35 alin (5)………….. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau
instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise
şi/sau probei practice……...”

Data
________________

Semnătura
_________________

