C ă t r e,
Facultatea / Departamentul / Direcţia.............................................................................................
Potrivit dispoziţiilor art. 1 (1) pct. 32, 36 şi art. 4(2) din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, au obligaţia
declarării averii şi a intereselor următoarele categorii de persoane:
a. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de
învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
b. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă,
implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor
publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau
implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data
numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
Persoanele mai sus menţionate au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi
declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.
Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31
decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din
declaraţie.
Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce
acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data
încetării suspendării.
Numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese până
la expirarea termenului legal de depunere se comunică Agenţiei Naţionale de Integritate.
Conform art. 29(1) din Legea nr. 176/2010 „Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a
declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în
declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea
acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.”
Având în vedere cele mai sus precizate, vă solicităm să depuneţi declaraţia de avere şi
declaraţia de interese până la data de 30.05.2015.

Documentele se depun:
- la Direcţia Resurse Umane, doamna Chendea Ruxandra Maria (cam. 5209, Cihoschi,
etaj 2) în 2 exemplare, original şi copie, cu CNP şi adresa completă;
- pe e-mail la dru@ase.ro, eliminând CNP, semnătură şi precizând la adresă doar
localitatea sau judeţul.
Formularele tip şi informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul www.ase.ro, secţiunea
Universitate / Declaraţii de avere:
http://www.ase.ro/index.asp?nod=despre_ase&item=declaratii_avere
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