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Comunicat-Senat
Constituirea noului Senat al UAV din Arad
pentru mandatul 2020-2024
Stimați membri ai Senatului
Conform METODOLOGIEi DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR
PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA
“AUREL VLAICU” DIN ARAD PENTRU MANDATUL 2020-2024 și
CALENDARULui PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU
STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA ”AUREL
VLAICU” DIN ARAD PENTRU MANDATUL 2020-2024,
În intervalul calendaristic 26 Martie 2020 – 04 Aprilie 2020 va avea loc ”Constituirea
noului Senat, alegerea Președintelui Senatului și a Biroului Executiv”.
Pentru candidatura la funcția de Președinte al Senatului este necesară depunerea unui
dosar cu următoar conținut:
1.

2.
3.

Actele de mai jos printate și semnate
Cerere Candidatură
CV
Declarație 1
Securitate
Declarație 2
Incompatibilitate
1 bucată CD conținând în format PDF actele de la punctul 1
1 bucată CD conținând întrun singur fișier, în format PDF, actele de la punctul 1,
din care AȚI ELIMINAT datele dumneavoastră cu caracter personal. (conform
aprecierii dumneavoastră)

Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al Senatului se depun, la secretariatul universităţii ,
între orele 08.00 – 16.00, pâna la data de 24.03.2020 și vor fi postate pe site-ul UAV.
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BE al UAV propune
pentru actele dosarului de candidatură următoarele modele:

Cerere de candidatură
Subsemnatul/a ...................................................., cadru didactic
la
Facultatea ....................................................................... din cadrul Universității
„Aurel Vlaicu” din Arad, formulez prezenta cerere de candidatură pentru funcția
de Președinte al Senatului UAV din Arad pentru mandatul 2020 – 2024.
Anexez prezentei cereri următoarele:
- Curriculum Vitae
- Program Managerial (pentru Director de Departament)
- Declaraţie pe propria răspundere că nu am fost lucrător / colaborator al
securităţii în sensul art. 2 din OUG 24/2008
- Declaraţie pe proprie răspundere că nu mă aflu întro situaţie de incompatibilitate
prevăzută de lege,
- CD cu documentele scanate ale prezentului dosar de candidatură.
- CD conținând întrun singur fișier, în format PDF, actele din dosar, din care
AȚI ELIMINAT datele dumneavoastră cu caracter personal. (conform aprecierii
dumneavoastră)
Arad, .................................
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/ta ................................................................. cadru didactic
titular la Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, fiul/fiica lui
....................................... și a lui ..................................., născut/tă la data de
...............................
în
localitatea
.........................................,
județul
............................,
domiciliat/ă
în......................................................................
.................................................................................................................,
legitimată cu C.I, seria ...., numărul ....................., cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștiință a
conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea Securității,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am fost lucrător al Securității sau
colaborator al acesteia, în sensul art.2, lit. a)-c) din această Ordonanța de Urgență a
Guvernului.
Arad, ..............................
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a ......................................................, cadru didactic titular la
Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cetățean român, fiul/fiica lui
.................................. ...................................și
a lui .....................................,
născut/ă la data de ................................................. în localitatea .........-...............,
judeţul ................., domiciliată în ...............................................................................
.......................................................................................................
legitimat/ă cu C.I, seria ...... numărul ........................., cunoscând prevederile art.
326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații,
declar prin prezenta, pe propria răspundere că nu sunt într-o situaţie de
incompatibilitate prevăzută de lege cu niciun cadru didactic din universitate.
Arad, ................................................................
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