DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele
nume anterioare) ..............................................................................................................., cetãţean

român, fiul/fiica lui (numele şi prenumele tatãlui)......................................................................... şi
al/a (numele şi prenumele mamei)……………………………….................................................,
nãscut/nãscutã la data de (ziua, luna, anul)…………………………..………………..….. în (locul
naşterii: localitatea/judeţul).................................................................................................................,

domiciliat/domiciliatã în (domiciliul din actul de identitate).................................................................,
legitimat/legitimatã cu (felul, seria şi numãrul actului de identitate)......................................................,
cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, dupã luarea la cunoştinţã
a conţinutului Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar
şi deconspirarea Securitãţii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere, cã ________________*)
lucrãtor al Securitãţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) -c) din ordonanţa de
urgenţã.

...................

.........................

(Data)

*) Se înscrie de către semnatar, "am fost " sau "nu am fost", după caz.

(Semnătură)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost
destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani

Subsemnatul/Subsemnata (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele
nume anterioare) ..............................................................................................................., cetãţean

român, fiul/fiica lui (numele şi prenumele tatãlui)......................................................................... şi
al/a (numele şi prenumele mamei)……………………………….................................................,
nãscut/nãscutã la data de (ziua, luna, anul)…………………………..………………..….. în (locul
naşterii: localitatea/judeţul).................................................................................................................,

domiciliat/domiciliatã în (domiciliul din actul de identitate).................................................................,
legitimat/legitimatã cu (felul, seria şi numãrul actului de identitate)......................................................,
cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, dupã luarea la cunoştinţã
a conţinutului art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),
declar prin prezenta, pe proprie răspundere, că ……………………… ………….
(am fost / nu am fost)
destituit/ă

dintr-o

funcţie

publică

sau

………………………………………………….. contractul individual de muncă pentru motive
(mi-a încetat / nu mi-a încetat )

...................
(Data)

disciplinare în ultimii 7 ani.

.........................
(Semnătură)

