DECLARAŢIE
Subsemnatul / subsemnata .................................................................................................................... ,
cu domiciliul ......................................................................................................................................................,
posesor/posesoare al/a (BI/CI) seria .........., nr. …..............., candidat/candidată la concursul pentru ocuparea
postului de .......................................... , poziţia ……... , din statul de funcţii al Catedrei / Departamentului de
..................................................................... , Facultatea de................................................................................
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 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 al. 4*, astfel :


situaţia de incompatibilitate în care mă voi afla este …………………………..……...
………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..……………



am luat la cunoștinţă dispoziţiile art. 7** din Metodologia - cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,
aprobată prin H.G. nr. 457/04.05.2011 şi mă angajez ca până la data de 07.09.2011 să
depun în scris, prin Registratura Universităţii din Bucureşti, modalitatea de
soluţionare a situaţiei de incompatibilitate create.

nu mă voi afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, art. 295, al. 4.
Data:

Semnătura:

Notă :

* “După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soți, afini și rude până la gradul al

III – lea inclusiv a
funcțiilor prin care unul sau una se află față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională
directă la orice nivel în aceeași universitate”.

**“În situația în care, în urma câștigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane din instituția de învățământ

superior
urmează să se afle într-o situație de incompatibilitate conf. art. 295, al. (4) din Legea 1/2011, numirea pe post și acordarea titlului universitar de
către instituția de învățământ superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai după soluționarea
situației/situațiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluționare a situației de incompatibilitate se comunică Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în termen de două zile lucrătoare de la soluționare”.

