
Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind selectarea  

reprezentanților  societății civile 

 în Consiliul de Integritate 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

 

 

Subsemnatul(ta) _____________________________________________ (numele, prenumele), 

declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova nr.985-

XV din 18 aprilie 2002 pentru falsul în declarații, că: 

1) nu am fost privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite 

activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă; 

1
1
) nu sînt supus(ă) unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei; 

1
2
) nu am antecedente penale, inclusiv stinse, și nu am fost absolvit de răspundere sau pedeapsă 

penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 

1
3
) în privința mea nu există o interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, 

ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate; 

1
4
) nu sînt și nu am fost implicat(ă) în comiterea de fapte care ar putea fi calificate ca 

infracțiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupției sau fapte de comportament corupțional; 

1
5
) stilul meu de viață și al familiei mele corespunde veniturilor obținute și indicate în 

declarațiile de avere şi interese personale; 

1
6
) nu sînt și nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziții sau proiecte care 

contravin statului de drept 

2) în privința mea nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor 

de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; 

3) în privința mea nu există o hotărîre judecătorească irevocabilă a instanței de judecată prin 

care s-a dispus confiscarea averii nejustificate; 

4) nu sînt și nu am fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic și nici nu am 

desfășurat activitate politică; 

5) nu am fost colaborator operativ, agent sub acoperire sau informator al serviciilor de 

informații pînă în anul 1991; 

6) copiile de pe documentele prezentate corespund originalelor. 

 

Prin semnarea prezentei declarații, îmi exprim acordul de a fi divulgată de către Serviciul de 

Informații și Securitate al Republicii Moldova calitatea mea de colaborator operativ, agent sub 

acoperire sau informator al serviciilor de informații pînă în anul 1991, în cazul în care această calitate 

a existat. 

 

 

 

Data: _____________       

 

Semnătura:_______________  

 


