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I. CADRUL GENERAL  

 
Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 211(4) din Legea nr. 1/2011 şi cu art. 78 din Carta 

UniversităŃii Ecologice din Bucureşti, decanii sunt selectaŃi prin concurs public organizat de 

Rectorul UniversităŃii Ecologice din Bucureşti, conf. univ. dr. Giuliano TEVI, numit prin 

Ordinul Ministrului EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice nr. 3156/15.02.2016. 

Art. 2 Organizarea concursului public pentru ocuparea funcŃiei de decan se realizează cu 

respectarea principiilor care stau la baza procesului de stabilire şi de alegere a structurilor şi 

funcŃiilor de conducere, principiul legalităŃii, principiul autonomiei universitare, principiul 

transparenŃei, principiul respectării drepturilor şi libertăŃilor studenŃilor şi ale personalului 

academic, principiul reprezentativităŃii pe facultăŃi, conform Cartei universitare, principiul 

respectării normelor etice şi deontologice. 

Art. 3 Declanşarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcŃiei de 

decan se face prin decizia rectorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la data 

confirmării. 

Art. 4 Calendarul desfăşurării concursului public pentru funcŃia de decan se aprobă de rector 

şi se face public prin afişarea pe site-ul universităŃii. 

Art. 5 Pot participa la concurs, minim doi candidaŃii care, pe baza audierii în Consiliul 

facultăŃii, au primit aviz, prin votul majorităŃii simple a membrilor acestuia.  

Art. 6 Rectorul universităŃii, prin decizia sa, stabileşte componenŃa comisiei de concurs, 

perioada de depunere a candidaturilor, perioada de avizare a candidaturilor de consiliul 

facultăŃii, perioada de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcŃiei de decan, data 

validării de către Senat a decanilor. 

 

II. CONDI łII DE ÎNSCRIERE 

 

Art. 7 (1) La concursul pentru ocuparea funcŃiei de decan pot participa persoane din cadrul 

universităŃii sau din orice universitate /institut de cercetare din Ńară sau străinătate. 

(2) CandidaŃii trebuie să fie cadre didactice universitare care au titlul ştiinŃific de doctor 

într-unul din domeniile fundamentale ale programului de studii pe care-l gestionează 

facultatea.   

(3) Nu pot candida la funcŃia de decan persoanele care au împlinit vârsta de pensionare. 
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Art. 8 În situaŃia în care un candidat, la depunerea candidaturii,  se va afla într-una dintre 

situaŃiile de incompatibilitate prevăzute de art. 130 alin. (1) lit. b din Legea educaŃiei naŃionale 

nr. 1/2011 şi art. 18 alin. 1 lit. f), acesta trebuie să menŃioneze modalitatea în care va soluŃiona 

situaŃia respectivă, în cazul că va fi numit în funcŃie. 

Art. 9 (1) Înscrierea la concurs se face în perioada stabilită şi afişată pe site, prin depunerea 

dosarului de candidatură la registratura universităŃii. 

(2) Dosarul de candidatură conŃine următoarele documente: formularul de candidatură, 

programul managerial, curriculum vitae, lista de lucrări, certificat de naştere şi CI. 

(3) În cazul, în care se depun mai puŃin de două candidaturi pentru funcŃia de decan, 

procedura de înscriere la concurs se va relua.  

Art. 10 (1) Consiliul facultăŃii avizează minim doi candidaŃi la funcŃia de decan, în urma 

analizării dosarelor şi a audierii în plenul şedinŃei de Consiliu.  

(2) Votul este direct şi secret, propunerile se votează individual în aceeaşi şedinŃă a 

consiliului facultăŃii. 

(3) Pe buletinele de vot se înscriu numele candidaŃilor în ordinea alfabetică.  

(4) Exprimarea votului se face prin marcarea opŃiunilor cu ,,X”. Voturile în care nu este 

exprimată nicio opŃiune sunt declarate abŃineri. 

 

III. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

 

Art. 11 Consiliul facultăŃii trimite comisiei de concurs dosarele candidaŃilor avizaŃi pentru 

participarea la concurs, cu cel puŃin 24 de ore înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea 

concursului. 

Art. 12 CandidaŃii avizaŃi de consiliul facultăŃii vor susŃine un interviu în faŃa comisiei de 

concurs, numită prin decizia rectorului. 

Art. 13 (1) Comisia de concurs este formată din 3 membri. Lucrările comisiei sunt conduse de 

Preşedintele comisiei de concurs.  

Art. 14 Interviul constă în prezentarea programului managerial şi a obiectivelor asumate 

pentru mandatul în care îşi va desfăşura activitatea de decan pentru care candidează. 

Art. 15 Desfăşurarea interviului se face în plenul comisiei conform calendarului stabilit. 

Art. 16 (1) Pe baza concluziilor rezultate din desfăşurarea interviului comisia desemnează 

candidatul câştigător, prin vot secret. 
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(2) Rezultatul votării se consemnează într-un proces verbal, cu respectarea ierarhiei 

candidaŃilor stabilită prin vot. 

 (3) Procesul-verbal se semnează de comisia de concurs şi care este prezentat rectorului. 

Art. 17 Rectorul prezintă Senatului universitar, rezultatul comisiei de concurs, şi-l supune 

validării Senatului.  

Art. 18 În baza validării rezultatului concursului, Rectorul universităŃii propune Preşedintelui 

universităŃii numirea pe post a decanului validat de Senat. 

Art. 19 În cazul vacantării unui post de decan pe durata mandatului 2016-2020, rectorul în 

funcŃie solicită declanşarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcŃiei 

de decan vacantă, cu respectarea prezentului Regulament. 

 

IV. DISPOZI łII FINALE 

 

Art. 20 Persoanele care încearcă să influenŃeze în vreun fel participanŃii la vot, procedura de 

votare sau rezultatul votării, încalcă normele Codului de etică şi deontologie universitară şi 

răspund în conformitate cu prevederile Cartei şi ale reglementărilor în vigoare. 

Art. 21 Regulamentul de selectare a decanilor prin concurs public a fost aprobat în şedinŃa de 

senat din 25.02.2016. 
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