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Stimaţi Candidaţi, 

 
Conform  documentului „METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE LA 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD PENTRU MANDATUL 2016-2020”,  

BE al UAV este obligat să posteze pe site-ul UAV dosarul fiecărui candidat pentru 

funcţii sau structuri de conducere în UAV din Arad.  

Urmare acestei reglementări BE al UAV a solicitat fiecărui candidat ataşarea la dosarul 

de candidatură a unui Compact Disc cu conţinutul acestui dosar.  

BE al UAV nu a solicitat sau / şi impus înscrierea unor date pe care candidatul le 

consideră confidenţiale, eventual nedestinate publicităţii pe site-ul UAV.  

Până acum 29.01.2016 ora 8.00. nu a fost postat nici un CD pe site-ul UAV. 

De asemenea până la ora 12.00 a zilei de 29.01.2016 nu se va efectua nici o postare. 

Candidaţii care consideră că anumite date cuprinse în CD – ul pe care l-au anexat în 

vederea postării cu ocazia alegerilor nu sunt destinate publicităţii pe site-ul UAV, sunt invitaţi / 
rugaţi să comunice în scris la BE al UAV, interdicţia de postare a CD-ului prezentat de 

Domniile Lor.  

Comunicarea se va face la Sala 322 din Corpul M (Micălaca) al Universităţii până cel 

mai târziu în data de 29.01.2016, ora 12.00. Totodată, cu ocazia depunerii comunicării candidaţii 
sunt rugaţi să depună şi CD-ul dosarului în forma dorită / agreată de Domniile Dumnealor.  

CD-ul (NU plicul de protecţie) va purta înscrisul „Depus la ora 12.00, data 2016.01.29”, urmat 

de semnătura candidatului. 

Prezentul comunicat NU crează obligaţii pentru candidaţii care consideră că CD-ul depus 

de Domniile D-lor poate fi postat în forma predată cu ocazia prezentării dosarului.  

După termenul - 29.01.2016, ora 12.00 - BE al UAV consideră că poate posta CD-urile 

candidaţilor care nu depun interdicţia la care se face referire la aliniatele precedente (Italic, 

Boldit şi Subliniat).  

Pentru prevenirea oricărori neplăceri sau daune pe care candidaţii le-ar putea avea 

respectiv suferi,  

BE al UAV dispune: 

1. Postarea Prezentului Comunicat pe site-ul UAV 

2. Afişarea Prezentului Comunicat la avizierele tuturor Facultăţilor din UAV 

3. Transmiterea Prezentului Comunicat pe acele Mail-urile ale cadrelor didactice care au 

fost declarate de aceştia ca active la decanatele facultăţilor. 

Pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai SUS,  

BE al UAV solicită, apreciază şi mulţumeşte anticipat ajutorul compartimentului IT al 

UAV şi al Decanatelor/Secretariatelor Facultăţilor componente al UAV.. 

 

VĂ MULŢUMIM. 

 

Cu Stimă şi Consideraţie.   BE al UAV. 


