Anexa 13

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
pentru includerea în baza de date a cazierului profesional

Subsemnatul (a)

CNP

în calitate

de (după caz):
1. angajat

al

în
(taximetrist,

persoană

funcţia

desemnată,

conform contractului de munca

de

dispecer)

(seria, numarul

si data, perioada de valabilitate);
2. persoană fizică autorizată pentru transportul în regim de taxi C.U.I.

;

3. reprezentant / membru al unei întreprinderi familiale C.U.I.

;

4. taximetrist.
declar pe proprie raspundere urmatoarele date privind activitatea profesionala, abaterile de la
conduita profesionala si de la prevederile standardului ocupational si sanctiunile primite pentru
aceste abateri, în vederea constituirii cazierului de conduita profesionala, astfel:

1. Detin

urmatoarele

documente

ce

atesta

pregatirea

profesionala:

[se vor inscrie denumirea documentelor (certificate de competenta profesionala, atestate,
alte documente ce atesta pregatirea profesionala a declarantului, in domeniul
transporturilor auto), seria, numarul si data, perioada de valabilitate totala si intervalul de
timp pana la umatoarele vize obligatorii, dupa caz];
2. Am comis / nu am comis abateri de la conduita profesionala si de la prevederile
standardului profesional, asa cum sunt ele prevazute la cap.VIII, art.52, alin. 1, 2, 3 si 4
din ORDINUL 356 / 29.11.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi, dupa caz (se
vor inscrie toate abaterile,inclusive cele aflate in evidenta autoritatii administratiei publice
locale, pana la data depunerii declaratiei pe proprie raspundere la autoritate);
3. Am

primit

/

nu

am

primit

sanctiuni

pentru

abateri

(daca s-au primit sanctiuni se vor inscrie tipul documentului, emitentul, seria, numărul şi
data documentuluii, sanctiunea primită, perioada de aplicare a sancţiunii si eventualele
restrictii, dupa caz];

4. Am avut / nu am avut retinut certificatul profesional pentru taximetristi sau certificatul de competenta
profesionala pentru persoana desemnată [daca da, se va inscrie motivul,perioada retinerii si
sanctiunea primita identificata ca la punctual c)]
g)Indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de capacitate si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul
transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi[daca nu, se vor inscrie care sunt conditiile
neindeplinite,dupa caz];

Anexez în copie:
-

actul de identitate;

-

documentul care atestă pregătirea profesională (atestat, certificat, etc.)

Data

Semnatura

