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Dlui Emil Ceban, 
rector IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med.

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
PRIVIND VERIDICITATEA ȘI LEGALITATEA 

ACTELOR PREZENTATE 

Subsemnatul/a ___________________________________________________________, 

născut(ă) la data de ______________ domiciliat/ă în ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  posesor al pașaportului seria ________ nr. _________________, codul numeric personal 

________________________, declar pe proprie răspundere că cunosc prevederile art. 3521 din 

Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declaraţii și confirm faptul că nu am 

antecedente penale pe teritoriul _____________________________ şi că actele prezentate de 

către mine personal, inclusiv și datele cu caracter personal furnizate în dosarul de înscriere pentru 

admitere la studii în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 

din Republica Moldova sunt veridice și legale.  

    În caz contrar îmi asum responsabilitatea juridică să răspund conform legislației în vigoare 

a Republicii Moldova pentru acțiunile ilegale comise.   

          Cu alese considerații,  ________________________ 
  (semnătura) 

___________________________________________________ 
 (numele și prenumele)         

  Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002 
Articolul 3521. Falsul în declaraţii  
(1) Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,  
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 
(2) Includerea intenţionată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenţionată a unor date în declaraţia de avere şi interese 

personale  
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu privarea 

de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 
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