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MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, 
TINERETULUI ~I SPORTULUI .-

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 

Senat 

HOTARARE 

privind Metodologia de organizare ~i desfasurare a concursului public pentru functla 
de decan in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti pentru perioada 2012·2016 

Senatul UPS Tntrunit In data de 11.04.2012 adopta prezenta hotarare: 

- , 
Se aproba Metodologia privind organizarea §i desfa§urarea concursului public 

pentru iunctie de decan in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti pentru perioada 
I 

2012-2016, anexa 1, parte lnteqranta din prezenta hotarare. 

Prof.dr.ing. Ecaterina 

pAt 

Bucuresti, 

Nr. ...2..... ./.. .ll(?,4:.~ 1.2.... 
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Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. 

Prezentul document descrie modul de organizare ~i desfasurare a concursului public de selectare a 
decanilor facultatilor Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, pentru perioada 2012-2016 . 



Universitatea POLITEHNlCA din Bucuresti 

L. SCOP 

Scopul prezentei metodologii este de a descrie modul de organizare si 

desfasurare a concursului public de selectare a decanilor facultatilor 

Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, pentru perioada 2012-2016. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplica In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti pentru 

organizarea si desfasurarea concursului public de selectare a decanilor 

facultatilor Universitatii POLlTEHNICA din Bucuresti, pentru perioada 2012
2016. . 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA, 

3.1. Legea educatiei nationale nr.1/2011; 
I 

3.2. Carta Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti; 

3.3. Regulamentul privind organizarea ~l desfasurarea alegerilor din 

Universitatea POLITEHN1CA din Bucuresti; 

3.4. Hotararea de Guvern nr. 966/2011 privind structurile institutiilor de 

Invaramant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu si a 

specializarilor din domeniile studiilor universitare de licenta. 

4. lNSCRIEREA LA CONCURS 

Art.I. 

(l) Decanii sunt selectati prin concurs public, organizat de catre rectorul 

universitatii, la nivelul fiecarei facultati, Publicarea anuntului privind concursul 

se va face pe pagina web a universitatii si a facultatilor, . 

(2) La concursul pentru ocuparea postului de decan pot participa persoane din 

cadrul universitatii sau din orice facultate de profil din tara sau din strainatate, 

care, 'in urma analizarii dosarului ~i a intervievarii candidatului, 'in plenul 

Consiliului facultatii, au primit avizul de participare la concurs. Consiliul 

facultatii are obligatia de a aviza minimum 2 candidati, 

(3) Nu pot candida persoanele care au implinit varsta legala de pensionare. 
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(4) Consiliul facultatii, ales pentru perioada 2012-2016, audiaza candidatii 

inscrisi la concurs, avand obligatia de a aviza eel putin doi candidati. 

(5) Anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de 

decan se publica prin urrnatoarele modalitati: 

a) pe pagina principala web a Universitatii POLlTEHNICA din Bucuresti; 

b) pe pagina de web a fiecarei facultati din cadrul universitatii; 

c) in incinta universitatii, la loc vizibil. 

Art.2 

(1) Dosarul pentru inscrierea la concurs va contine urrnatoarele documente: 

Cerere tip (Anexa I) adresata rectorului universitatii; 

CV tip Europass; 

Program managerial pentru perioada 2012-2016; 

Documente prevazute de Anexele II si IV. 

(2) In cazul candidatilor care nu sunt cadre didactice in UPB, dosarul mal 
cuprinde, pe langa documentele prevazute la art.2, alin (1) ~i urmatoarele documente: 

copii legalizate ale actelor de studii universitare/postuniversitarel 

doctorale, dupa caz; 

document care atesta vechimea in functia didactica universitara, 

Art.3 

(1) Dos~J~le de concurs se depun la Cancelaria Senatului UPB, corp Rectorat, 
camera R 207, dupa inregistrare la registratura universitatii. 

(2) Dosarele de candidatura vor fi avizate pentru legalitate de catre Serviciul 
Contencios. In cazul In care nu sunt indeplinite conditiile legale, dosarul nu 
primeste avizul de legalitate. 

(3) Dosarele avizate de Serviciul Contencios vor fi transmise catre Consiliile 
facultatilor, de catre Cancelaria Senatului UPB. 

(4) Lista candidatilor la functia de decan, CV-urile ~i planurile manageriale se 
afiseaza imediat dupa incheierea termenului de depunere si avizare a dosarelor 
de catre Serviciul Contencios. 
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5~ _ ,AVIZAREA CANDIDATURILOR LA FACULTATI

Art. 4 

(1) Consiliile facultatilor se intrunesc pentru audierea candidatilor pentru functia 

de decan. Sedinta de consiliu este condusa de eel mai in varsta membru al 

cons iliului care nu candideaza pentru functia de decan, asistat de catre eel mai 
tanar student. 

(2) Sedinta Consiliului se desfasoara legal daca sunt prezenti eel putin 2/3 din 
numarul total de membri. 

(3) Dupa prezentarea programului managerial al fiecaruia dintre candidati, in 

aceeasi sedinta, se efectueaza avizarea, prin vot direct si secret. Buletinul de vot 

va contine numele candidatilor ill ordine alfabetica, Se considera valabile. . 
buletinele de vot pe care este marcat eel putin un candidat. Candidatii care obtin 

jumatate plus unu din numarul voturilor exprirnate devin candidatii avizati de 

Consiliul facultatii pentru a participa la concursul de ocupare a functiei de decan. 

(4) In cazul ill care la in sedinta consiliului nu sunt avizate eel putin doua 

candidaturi, concursul public nu poate fi organizat. In acest caz, Rectorul UPB 

stabileste un nou calendar pentru organizarea depunerilor de candidaturi ~i 

avizarea acestorain Consiliile facultatilor, Rectorul desemneaza un decan 

interimar pana la indeplinirea conditiilor legale pentru organizarea concursului 

public pentru selectarealdesemnarea unui decan. 

Art.5 

(1) Dosarele candidatilor avizati favorabil se inainteaza Cancelariei Senatului 

in maxim 0 zi de la data sedintei de avizare si sunt insotite de procesul verbal al 

sedintei de avizare in care se specifica ordinea si numarul de voturi obtinute de 

candidati, sernnat de catre membrii consiliului care au condus sedinta, precum si 

de catre fostul decan. 

(2) Cancelaria Senatului UPB impreuna cu Serviciul Contencios verifies 

respectarea procedurilor si inainteaza cornisiei de concurs dosarele candidatilor 

avizati de catre Consiliul facultatii. . 
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6. DESFA.SURAREA CONCURSULUI 

Art.6 

(1) Comisia de concurs este fermata din rector in calitate de presedinte, 

precum si din conducerea universitatii, 

(2) Rolul unei astfel de comisii este de a evalua candidatii care au primit 

avizul consiliului facultatii, si de a desemna un candidat pentru ocuparea 

postului de decan sau pe nici unul. 

(3) Audierea candidatilor la functia de decan se desfasoara in termen de cel 

mult 10 zile lucratoare de la primirea dosarelor de la facultati, r 

(4) Comisia de concurs stabileste programul de desfasurare a audierilor, pe 

facultati, zile si ore si comunica candidatilor ziua, ora si locul audierii. 

Art. 7 

(1') Concursul organizat in vederea ocuparii functiei de decan cuprinde doua 

etape: 

analiza dosarelor de candidatura; 

interviu, in vederea identificarii gradului de indeplinire a conditiilor 

impuse functiei. 

(2) In cadrul interviului se va urmari: 

a) evaluarea planului managerial al candidatilor; 

b) evaluarea competentelor manageriale ale candidatilor; 

c) verificarea nivelului de cunoastere a legislatiei invigoare, referitoare la 

sistemul de inva!amant §i la mecanismele de finantare a inva!amantului; 

d) respectul fata de principiile eticii si deontologiei profesionale universitare, 

determinarea de a implernenta reguli ~i proceduri pentru buna functionare a 

tuturor programelor de stud ii, de a crea un climat favorabil performantei in 

invatamant §i cercetare stiintifica; 

e) evaluarea abilitatilor de cornunicare, precum §i a capacitatii de a lucra in 

echipa; 

f) alte aspecte pe care comisia le considera necesare. 
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(3) _membrii comisiei evalueaza candidatii pe baza urrnatoarelor criterii: 

(a) prestigiu academic; stiintific si profesional; 

(b) calitatea programului managerial ~l compatibilitatea acestuia cu 
programul managerial al rectorului; 

(c) experienta manageriala a candidatului ~i rezuItatele obtinute in functii de 
conducere; 

(d) rezultatele din activitatea cu studentii; 
, 

(e) abilitatea de a comunica ~i capacitatea de a lucra in echipa; 

(e) experienta internationala (studii si stagii de pregatire in strainatate, 

cunoasterea unor limbi straine de circulate intemationala etc.); 

(9 numarul de voturi primit la avizarea candidaturii ill Consiliul facultatii; 

(4) Comisia de concurs are obligatia de a stabili ierarhia candidatilor, 

(5) In cazul in care comisia de concurs nu selecteaza niciunul dintre 

candidatii la functia de decan, se reia procedura de avizare la respectiva 
facultate. 

(6) Se intocmeste un proces verbal al lucrarilor COmISIeI, pentru fiecare 
facultate, In care se vor consernna cel putin urmatoarele: 

prezenta membrilor comisiei; 

numele candidatilor care s-au prezentat la interviu; 

numele ~i prenumele candidatului castigator, 

Procesele verbale se semneaza de catre toti membrii prezenti ai comisiei. 
t ". 

(7) Concursul public pentru functia de decan este supus vadidarii Senatului. 

(8) Dupa validarea concursului de catre senat, decanul declarat castigator al 

concursului este numit de catre rector. 

(9) Orice contestatie privind modalitatea de desfasurare a concursului public 

pentru ocuparea functiei de decan se depune, in tennen de eel mult 0 zi lucratoare, 

~i este solutionata la nivelul Senatului UPB, in tennen de 5 zile lucratoare. 
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(10) Senatul va stabili 0 comisie de solutionare a contestatiilor din care nu va 

· - face-parte niciun membru al comisiei de concurs. 

Hotararea Senatului este definitiva. 

7. NUMIREA PRODECANILOR 

Art. 8 

(1) In maximum 7 zile de la preluarea mandatului, 'in urma numirii de catre 

rector, decanii numesc prodecanii, cu consultarea Consiliilor facultatilor, dintre 

persoanele recomandate 'in departamente. . r 

(2) Tinand cont de principiul reprezentativitatii se va avea 'iri vedere 

reprezentarea cat mai multor departamente 'in structura Biroului Executiv al 

facultatii ( decan, prodecani). 

(3) Rectorul inforrneaza Senatul UPB cu privire la optiunile decanilor 'in 

vederea nominalizarii prodecanilor. Dupa validarea Senatului, rectorul sernneaza 

cfeciziile de numire 'in functie a prodecanilor. 

8. DISPOZITII FINALE 

Art.9 

(1) Decanul desemnat prin concurs va conduce sedinta Consiliului facultatii, 

(2) Prodecanii care nu sunt membri ai Consiliului facultatii vor fi invitati 

perrnanenti la sedintele consiliului. 

Art.IO 

Concursul pentru ocuparea functiei de decan este organizat de catre rectorul 

universitatii si se desfasoara 'in conformitate cu prevederile calendarului 

prevazut 'in anexa III 
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Art.II. 

Pe pagina web a universitatii se publica: 

regulamentul concursului; 

listele de candidati inscrisi pentru functiile de decan, pe facultati; 

programul de desfasurare a concursului; 

rezultatele concursului. 

9. ANEXE 

Anexa 1. Cerere tip de inscriere la concurs 

Anexa II. Documente necesare la dosarul de concurs 

Anexa III. Calendarul concursului 

Anexa IV. Decalaratie pe propna raspundere privind colaborarea cu fosta 
Securitate 
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