
DECLARAŢIE 

  

Subsemnatul / subsemnata ......................................................................................., cu domiciliul 

............................................................................, posesor al/posesoare a (BI/CI) seria .........., nr. ...................., 

candidat / candidată  la  concursul  pentru  ocuparea  postului de ………………………………. 

 declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile   art. 326 privind falsul în declaraţii, din Legea 286/2009 

- Codul Penal, că în cazul câştigării concursului:  

 

|_| mă voi afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, art. 295. alin. 4, astfel :  

•  situaţia  de  incompatibilitate  în  care  mă  voi  afla  este  

…………............................................................................................................……………………………..  

• am luat la cunoştinţă dispoziţiile art. 295 alin.  4, din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi mă angajez ca 

până la data și ora limită de primire a dosarelor de participare la concus, să depun în scris, prin CSU ASE 

București, modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate create.  

 

|_| nu mă voi afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, art. 295 , alin. 4,   

 

De asemenea, declar că am luat la cunoștință dispoziţiile art. 130 alin. 1, lit.b, din Legea Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011.  

 

 

Data                       Semnătura 

  

 

 

 

Art. 295, alin. 4. Legea 1/2011 a educației naționale:  

(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, afini şi rude 

până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-

o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi 

universitate.  

2 Art. 130, alin. 1, lit. b.- Legea 1/2011 a educației naționale:   

Persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent 

funcții astfel încât unul sau una să se afle față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, 

autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în aceeași universitate și nu pot fi numiți în comisii de 

doctorat, comisii de evaluare sau comisii. 
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