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Precizări 1
referitoare la
DOSARUL pentru Candidatură
la funcţii de conducere şi membru în Structuri de conducere UAV
Art. 16. (1) Pentru funcţiile de Director de departament, Decan şi Rector, candidatura se anunţă public cu
minimum 7 zile înainte de data alegerilor/concursului şi este însoţită de curriculum vitae şi program
managerial.
(2) În conformitate cu prevederile art.3 litera S, art.5, art.30 din OUG 24/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, Rectorul, Prorectorii,
Decanii, Prodecanii şi Directorii de departamente vor depune şi declaraţia pe propria răspundere că nu au
fost lucrători/colaboratori ai securităţii şi vor depune cazierul judiciar din care să rezulte că nu au înscrise
fapte penale în acesta, o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 3) că nu se află într-o situaţie de
incompatibilitate prevăzută de lege, precum şi o cerere prin care solicitantul indică funcţia pentru care
doreşte să candideze.
Art. 17. (l) Funcţia de Rector şi funcţia de Preşedinte al Senatului pot fi ocupate conform legislaţiei în
vigoare.
(2) Funcţiile de Prorector, Decan, Prodecan şi Director de departament pot fi ocupate de profesori
universitari, conferenţiari universitari sau lectori universitari/şef lucrări doctori.
Art. 18. (1) Dosarul de candidatură pentru toate funcţiile de conducere alese sau desemnate prin concurs,
pentru membru în Consiliul facultăţii şi pentru membru în Senatul universitar va include cel puţin
curriculum vitae şi o declaraţie pe proprie răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau
neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică, precum şi că nu se
află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de lege precum şi o cerere prin care solicitantul indică
funcţia pentru care doreşte să candideze. (veyi Art. 16 alin. (2).
(2) Dosarul se înregistrează la secretariat, se face public la Departament, Decanat sau Rectorat,
după caz şi se afişează pe site-ul UAV. Pentru funcţiile de Director de departament, Decan, membru în
Consiliul facultăţii şi membru în Senatul universitar, dosarul de candidatură se depune şi se înregistrează
la secretariatul facultăţii. Pentru funcţia de Rector şi Preşedinte al Senatului universitar, dosarul de
candidatură se depune şi se înregistrează la secretariatul Rectoratului.
Observaţii :
1.Pentru candidatura la Consiliul departamentului candidaţii sunt rugaţi să depună un dosar
identic cu cel necesar pentru candidatura la Consiliul Facultăţii –Art.18. (1), Art. 14.v).
2. Pentru gruparea dosarelor candidaţii sunt rugati să depună câte un dosar pentru fiecare
candidatură – Art. 14.v).
Pentru a putea îndeplini cerinţele Art.18. (2) - se afişează pe site-ul UAV - Biroul Electoral al
UAV roagă toţi candidaţii să ataşeze dosarului de candidatură varianta electronică a acestuia, pe CD şi
mulţumeşte anticipat pentru înţelegere şi colaborare.
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