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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCETARII 

 

 

 

Stimata Doamna / Stimate Domn,  

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale 

de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, art. 1 pct. 32, va reamintim ca 

prevederile acestei legi va sunt aplicabile, regasindu-va in personalul salarizat din cadrul conducerii Universitatii 

si/sau in randul persoanelor care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri 

externe sau din fonduri bugetare.  

In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 176/2010, aceste persoane sunt obligate sa completeze Declaratiile de avere si 

declaratiile de interese si sa le depuna, in termen de 30 de zile de la data numirii sau alegerii in functie, ori de la data 

inceperii activitatii. De asemenea, au aceasta obligatie, anual, cel mai tarziu pana la data de 15 iunie, pentru anul fiscal 

anterior. In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, au obligatia sa depuna 

noi Declaratii de avere si declaratii de interese. Persoanele care nu aveau obligatia de a depune declaratia de avere si de 

interese in vechea forma a legii, au aceasta obligatie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 

176/2010.  

De asemenea, Universitatea este obligata, ca in termen de cel mult 10 zile de la primirea declaratiilor, sa le inainteze in 

copie conforma cu originalul catre Agentia Nationala de Integritate, impreuna cu lista persoanelor care nu au depus 

declaratiile, desi aveau aceasta sarcina.  

In cazul in care intelegeti sa nu completati declaratiile, va rugam sa va exprimati refuzul in scris, in atentia 

Directiei  de Resurse Umane. 

Va rugam a completa declaratiile pe modelul-tip aprobat prin acelasi act normativ, prin tehnoredactare, urmand 

a fi transmise in format electronic pe adresa de email cristina.kantor@umfiasi.ro in cel mai scurt timp posibil. 

 

Cu deosebita consideratie,  

 

mailto:cristina.kantor@umfiasi.ro

