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FORMULAR 2 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

privind îndeplinirea condițiilor generale aferente selectării în grupul țintă al proiectului 
„Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”, 

Cod SMIS 2014+ : 154514 
 
 

Subsemnatul/ Subsemnata, _______________________ , domiciliat în _______________________, 
posesor al CI cu seria _____ , nr. ________, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații 
prevăzute de Legea nr. 286/2009, privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare 
declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile generale de selecție menționate în anunțul 
publicat pentru completarea grupului țintă al proiectului „Standardizare și evaluare unitară pentru 
sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”, Cod SMIS 2014+ : 154514, după cum urmează: 
 
DA/NU 

(bifați) 

Condiții generale 

Candidatul: 

☐ DA 

☐ NU 

are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 

☐ DA 

☐ NU 

are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

☐ DA 

☐ NU 

are o stare de sănătate corespunzătoare pentru a participa la instruire și pentru eventuala 
angajare încadrul proiectului pe postul selectat 

☐ DA 

☐ NU 

îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 

☐ DA 

☐ NU 

nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 
contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals 
ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată 
la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea; 

☐ DA 

☐ NU 

nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a 
interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 

☐ DA 

☐ NU 

nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare 
a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 
Sunt conștient/ă de faptul că ulterior deciziei privind selectarea mea, va fi necesar să prezint 
documente care să ateste îndeplinirea tuturor condițiilor de mai sus, atunci când acestea îmi vor 
fi solicitate – în vederea instruirii și posibilei angajări – și mă angajez să prezint aceste documente: 
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• Adeverință eliberată de angajator privind statutul de cadru didactic. 
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 
luni de la data solicitării; 

• Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. 
• Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat 
cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane 
sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, 
pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate 
sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate 
presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte 
categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea 
psihologică a unei persoane 

 
 

Data:  Semnătura 

___ / 01 / 2023  

 
  


