
 

 

 

 

DECLARAŢIE ** 

 

 Subsemnatul ______________________________________ legitimat cu BI/CI seria _____ 

nr. ______________ eliberat(ă) de ____________________________________________ la data 

de ___________  declar pe proprie răspundere că : 

a) la data prezentei, mă încadrez în prevederile art. 234 alin. (3) şi alin. (5) din Legea 1/2011 - 

Legea educaţiei naţionale*, în sensul că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei 

didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o 

funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; 

b) în  perioada angajarii pe  perioadă determinată în învățământ nu  voi primi ajutor de somaj.

 

 

 

Data  

____________ 

 

 

 

 

Semnătura  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 
* “…(1) încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de 

conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un 

formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu 

Ministerul Sănătăţii. (...) 

 (3) Nu pot ocupa funcţiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 

 (5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control în învăţământ persoanele 

care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt: 

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în 

zona limitrofă; 

b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale; 

c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în 

manieră obscenă, a corpului.” 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind veridicitatea conţinutului dosarului de înscriere la etapa de 

______________________________________________________________ 

pentru anul școlar 2021-2022 

 

 

 

Subsemnatul(a), _____________________________________ CNP 

______________, fiul (fiica) lui ___________________ şi _____________________, 

născut(ă) la data de ________________________ în localitatea 

_____________________________, judeţul/sectorul ________________, posesor 

(posesoare) al (a) BI/CI seria ___ nr. _________, eliberat(ă) de ______________ la data de 

____________, profesor la ___________________ 

_______________________________________, localitatea _______________________, 

judeţul/sectorul __________________ declar pe propria răspundere că toate documentele 

dosarului de înscriere la Concursul naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 sunt 

conforme cu originalele, îmi aparţin şi sunt obţinute legal. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

 

 

Data .................. 

Semnătura .............. 
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