
UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

 

Nr._______data_____________ 

 

DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ 

 

 Subsemnatul/a ________________________________________________ 

cadru didactic titular în cadrul Departamentului Teologie-Asistență socială-Științe ale 

educației, Facultatea de Teologie și Științe sociale, având funcţia didactică de 

___________________________, depun prezentul dosar de candidatură pentru funcţia de 

_____________________________ 

 

Declar pe propria răspundere următoarele: 
 

1. Nu am împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de art. 289(1) din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, respectiv 65 de ani.  

2. Nu am fost/am fost evaluat. Dacă am fost evaluat: anul evaluării……………….; 
calificativul……………………………….. 

3. Nu mă aflu în conflict de interese, respectiv: 
a) soţul/soţia sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv nu sunt alese în 

structurile de conducere ale Universității Adventus, pe posturi superioare sau 
inferioare ierarhic postului pe care candidez;  

b) soţul/soţia sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv nu sunt cadre didactice 
titulare în cadrul departamentului pentru a cărui conducere candidez; 

c) nu deţin funcţie de conducere şi/sau nu fac parte din organisme de conducere 
în alte universităţi; 

d) nu desfăşor activităţi didactice, în calitate de cadru didactic asociat, la unităţi 
de învăţământ superior care nu au  încheiate cu Universitatea Adventus 
protocoale de colaborare. 

În situaţia în care conflictul de interese apare ulterior momentului validării  rezultatului 
alegerilor, în termen de 7 zile de la apariţia conflictului, mă oblig să renunţ la funcţia 
de conducere, anunţând în scris conducerea instituţiei. 

4. Sunt de acord cu publicarea on line a documentelor de candidatură pe site-ul 
www.uadventus.ro, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu 
caracter personal. 

5. Declar că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele universitare pentru 
candidatura depusă şi că am cunoştinţă de îndatoririle aferente calităţii pentru care 
candidez, pe care mă oblig a le îndeplini corespunzător în cazul în care voi fi ales. 

 
Anexez: CV-ul, lista realizărilor profesionale, programul managerial (____pagini) 

în format clasic şi electronic. 
 
 
 
Data:___/____/__________                 Semnătura_____________________ 
 
 
 
NOTĂ: Toate documentele depuse vor fi semnate și numerotate de către 

candidat. 


