
Instituția ……………………………… 

Nr…/………………………. 

 

 

DECLARAȚIE DE PANTOUFLAGE 

(Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice)  

 

Subsemnatul (Subsemnata)…………………………………………………………. născut(ă) în 

localitatea……………………………………, la data de………………………., fiul (fiica) 

lui………………………….. şi a……………………….. , cu domiciliul în localitatea ……………………, 

strada ………………….. , nr……, blocul …… , scara ….. , etajul … .., apartamentul……, judeţul/sectorul 

…………. legitimat cu CI (BI) seria ……….. nr. …………… , CNP ………………………………….angajat 

(ă) la …,  …………………………..Compartiment 

………………………………………………………………………….. în funcția de 

………………………………………………………………….. ,  prin prezenta iau la cunoștință și mă angajez 

să respect interdicțiile după încheierea angajării în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, (pantouflage) 

- în conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, art. 94, alin. 

3 - funcţionarii publici (inclusiv personalul Ministerului Educației și a structurilor subordonate 

acestuia) care, în exercitarea funcţiei deținute, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control de 

natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c)  (în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în 

alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda 

consultanţă de specialitate la aceste unități timp de 3 ani după ieşirea din cadrul unităților aflate în 

cadrul Ministerului Educației; 

- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora - art. 13, (1) 

beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau 

juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul 

procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de 

finanțare. 

- personal care a făcut parte din procesul de achiziții publice la nivelul inspectoraului școlar județean - 

trebuie urmărite sub aspectul potențialelor conflicte de interse în procesele de achiziții 

publice din care respectivii angajați au făcut parte.- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ( 

Art.68 din OUG 34/2006; Art. 69 din OUG 34/2006 specifică definiția de lucru ca fiind cea dintr-o 

altă lege, ”persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se 

află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 

161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare”). 

Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prezenta declarație de pantouflage (interdicții după 

încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice), voi răspunde potrivit prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, art. 11: 

"(1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator 

economic privat, îndeplinește pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesnește efectuarea unor 

operațiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este 

de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracțiune şi se pedepsește cu închisoare 

de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, 

pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă." Conform art. 15 din aceeași lege, tentativa la 

infracțiunile prevăzute la art. 11 se pedepsește. 

Mă oblig să dau anual, timp de 5 ani, această declarație de pantouflage, sau ori de câte ori schimb locul 

de muncă. 

Prezenta declarație de pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice) 

devine anexă la dosarul profesional. 

 

        Data                                                                                   Semnătura 


