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CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2022 

 

 
DECLARAŢIE 

 
 

Subsemnata / Subsemnatul,………………….…………………………………………………………, în calitate de 

candidat la Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 20202, la 

disciplina de concurs ………….……………………………………………………….……………………….………., 

declar pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 67 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr.5578/10.11.2021, că nu 

desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ 

pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru 

infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei.  

 
Data, 
……………………….. 
 
Semnătura,  
……………………….. 
 
 
 
Art. 67 alin. (3) [Extras din Metodologie] 
 

La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au 

dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii şi de pregătire psihopedagogică prevăzute de prezenta Metodologie, 

care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale, sunt apte din punct 

de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice şi nu îndeplinesc condiţiile legale de pensionare pentru limită de 

vârstă. 

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii: 

a) nu prezintă un document medical emis de un medic de medicină a muncii/cabinet de medicină a muncii din care să reiasă faptul că nu 

există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică; 

b) au fost condamnate penal definitiv pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării; 

c) au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a 

contractului individual de muncă. 
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