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FORMULAR 
F2 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND 
CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ŞI INFORMAȚIILOR 
PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

 
SECȚIUNEA 1 

Nume și prenume  

CNP  CI seria / 
numar        

Semnătura  Data   

 
 

SECȚIUNEA 2 
Subsemnatul(a), în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în 
declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând cã orice omisiune sau 
incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals in declarații și este pedepsitã conform legii, 
declar prin prezenta, pe propria rãspundere, că: 

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde realității) 
Nr. 
crt.  DA NU 

1 Informatiile prezentate în dosarul meu de candidatură și in CV sunt reale și corecte și 
corespund experientei mele profesionale   

2 Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale   

3 Am fost revocat(a) de AGA ca urmare a neîndiplinirii indicatorilor de performanță în 
ultimii 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii (OUG 109/2011 art. 30, alin. 9)   

4 

Am fost condamnat(ă) pentru Infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra 
autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, 
infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 129/2019 sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvenţă care m-ar face incompatibil(ă) 
cu exercitarea funcției 

  

5 Am capacitate deplină de exercițiu   

6 Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am 
aplicat   

7 Am desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt acestea definite prin lege   

8 Sunt membru(membră) a unui partid politic   

9 Dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic   

10 Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am 
aplicat   
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11 Detin inscrisuri in cazierul fiscal   

12 Detin inscrisuri in cazierul judiciar   

13 Indeplinesc toate conditiile ce decurg din O.U.G. nr. 109/2011 pentru funcția pentru 
care candidez   

14 
Prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de 
conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în 
vigoare din Romania. 

  

15 Fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice   

 
 

Semnătura  Data   

 


