






























 

 

ANEXA 2 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 
 
Subsemnatul __________________________________________________________________________________, candidat 
la funcția de __________________________________________________________________________________________ 
pentru mandatul 2020-2024, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în 
declarații, declar pe proprie răspundere următoarele: 
 
 

1. În cazul în care voi ocupa funcția pentru care candidez, nu mă voi afla în niciuna 
dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 130 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare: „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 de concurs ale căror decizii afectează soții, rudele sau afinii până 
la gradul al III-lea inclusiv. 
 

2. Nu am fost sancționat disciplinar sau pentru abateri de la etica universitară sau/și 
buna conduită în cercetarea științifică, în ultimii 2 ani universitari. 

 

3. a) La data depunerii prezentei, nu ocup nicio funcție de conducere în cadrul vreunui 
partid politic sau/și nu ocup nicio funcție care implică atribuții de management la un 
angajator din afara UTM. 
sau 
b) La data depunerii prezentei, ocup funcția de ------------------------------------------------
în cadrul ------------------------------------------------------------------------------------------------. 
În cazul în care voi fi ales, voi renunța la funcția pe care o ocup în afara UTM, în 
maximum 48 de ore de la data finalizării procesului de alegere și voi face dovada 
renunțării în același termen.  

 
4. Mă angajez să comunic Comisiei centrale pentru organizarea alegerilor și 

concursurilor publice în UTM orice modificare intervenită în privința prezentei 
declarații, survenită ulterior datei depunerii acesteia. 

 
Data __________________________________________________ 
 
 
Candidat, 
 
 

(grad didactic, titlu științific, prenume, nume, semnătura) 
 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 



 

 

ANEXA 3 
 
 
 
 
 

DOMNULE PREȘEDINTE AL COMISIEI FACULTĂȚII  
pentru organizarea alegerilor și concursurilor publice, 

 
 
 
Subsemnatul _______________________________________________________________________________, având gradul 

didactic de _______________________________________ la Facultatea ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________, 

Departamentul ____________________________________________________________________________________________, 

vă rog să îmi primiți candidatura pentru Director Departament/membru în Consiliul 

Departamentului/membru în Consiliul Facultății/membru în Senat.  

Anexez declarația pe proprie răspundere după modelul tip (în cazul în care se candidează 

pentru o funcție de conducere). 

 
 
 
Data __________________________________________________ 
 
 
 
Candidat, 
 
 
 

(grad didactic, titlu științific, prenume, nume, semnătura) 
 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 




