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I. CADRUL GENERAL 

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 211(4) din Legea nr. 1/2011 şi ale art. 63 din Carta 
Universităţii Ecologice din Bucureşti, decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de 
Rectorul Universităţii Ecologice din Bucureşti, conf. univ. dr. Giuliano TEVI, numit prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3206/10.02.2020. 

Art. 2 Organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan se realizează cu 
respectarea principiilor care stau la baza procesului de stabilire şi de alegere a structurilor şi 
funcţiilor de conducere: 
- principiul legalităţii,  
- principiul autonomiei universitare,  
- principiul transparenţei,  
- principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic, 
- principiul reprezentativităţii pe facultăţi, conform Cartei universitare,  
- principiul respectării normelor etice şi deontologice. 

Art. 3 Declanşarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 
decan se face prin decizia rectorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la data 
confirmării acestuia. 

Art. 4 Calendarul desfăşurării concursului public pentru funcţia de decan se aprobă de către 
rector şi se face public prin afişarea pe site-ul universităţii. 

Art. 5 Pot participa la concurs minimum doi candidaţi care, pe baza audierii în Consiliul 
facultăţii, au primit aviz, prin votul majorităţii simple a membrilor acestuia.  

Art. 6 Rectorul universităţii, prin decizia sa, stabileşte componenţa comisiei de concurs, 
perioada de depunere a candidaturilor, perioada de avizare a candidaturilor de consiliul 
facultăţii, perioada de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de decan, data 
validării de Senat a decanilor. 

 
II. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

Art. 7 (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din cadrul 
universităţii sau din orice facultate/institut de cercetare de profil, din ţară sau străinătate. 
(2) Candidaţii trebuie să fie cadre didactice universitare sau cercetători ştiinţifici cu titlul de 
doctor, care fac dovada desfăşurării unor activităţi didactice. 
(3) Nu pot candida pentru funcţia de decan persoanele care au împlinit vârsta de pensionare. 

Art. 8 În situaţia în care un candidat, la depunerea candidaturii, se află într-una dintre 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 130 alin. (1) lit. b din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 şi, respectiv, de art. 19 alin. 1 lit. f) din Codul de etică şi deontologie profesională 
universitară, acesta trebuie să menţioneze modalitatea în care va soluţiona situaţia respectivă, 
în cazul în care va fi numit în funcţie. 
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Art. 9 (1) Înscrierea la concurs se face în perioada stabilită şi afişată pe site, prin depunerea 
dosarului de candidatură la registratura universităţii. 
(2) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:  
- formularul de candidatură, prevăzut ca anexă a acestui regulament;  
- programul managerial pentru perioada 2020-2024, realizat în concordanţă cu programul 
managerial al rectorului; 
- curriculum vitae;  
- lista de lucrări;  
- copie după certificatul de naştere;  
- copie după C.I. 
(3) În cazul în care se depun mai puţin de două candidaturi pentru ocuparea funcţiei de decan 
procedura de înscriere la concurs se va relua, în baza unui nou calendar.  

 
III. AVIZAREA CANDIDATURILOR  

ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR 
Art. 10 (1) Consiliul facultăţii avizează minimum doi candidaţi la funcţia de decan, în urma 
analizării dosarelor şi a audierii în plenul şedinţei de Consiliu.  
(2) Şedinţa Consiliului facultăţii este condusă de către decanul de vârstă, în situaţia în care 
acesta nu candidează pentru ocuparea funcţiei de decan. 
(3) Votul este direct şi secret, propunerile se votează individual în aceeaşi şedinţă a consiliului 
facultăţii. 
(4) Pe buletinele de vot sunt înscrise numele candidaţilor, în ordine alfabetică.  
(5) Exprimarea votului se face prin marcarea opţiunilor cu ,,X”. Voturile în care nu este 
exprimată nicio opţiune sunt considerate abţineri. 

Art. 11 (1) Consiliul facultăţii trimite Comisiei de concurs dosarele candidaţilor avizaţi pentru 
participarea la concurs, cu cel puţin 24 de ore înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea 
concursului. 
(2) În cazul în care Consiliul facultăţii nu avizează favorabil minimum două candidaturi, 
procedura de înscriere se va relua, în baza unui nou calendar. 

 
IV. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

Art. 12 Candidaţii avizaţi de Consiliul facultăţii vor susţine un interviu în faţa Comisiei de 
concurs, numită prin decizia rectorului. 

Art. 13 Comisia de concurs este formată din 3 membri. Lucrările comisiei sunt conduse de 
rector, în calitate de preşedinte al comisiei de concurs.  

Art. 14 Interviul constă în prezentarea programului managerial şi a obiectivelor asumate 
pentru mandatul în care îşi va desfăşura activitatea pentru care candidează. 

Art. 15 Audierea fiecărui candidat are loc în plenul comisiei, conform calendarului stabilit. 
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Art. 16 (1) Pe baza concluziilor rezultate din desfăşurarea interviului comisia desemnează 
candidatul câştigător, prin vot direct, deschis şi egal. 
(2) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut majoritatea voturilor membrilor comisiei. 
În cazul în care toţi candidaţii au acelaşi număr de voturi, rectorul are votul decisiv. 
(3) Rezultatul votării se consemnează într-un proces verbal, cu respectarea ierarhiei 
candidaţilor stabilită prin vot. 
(4) Procesul-verbal este semnat de toţi membrii comisiei de concurs. 

Art. 17 Rectorul prezintă Senatului universitar rezultatul Comisiei de concurs şi-l supune 
validării Senatului.  

Art. 18 În baza validării rezultatului concursului, Rectorul universităţii propune Preşedintelui 
universităţii numirea în funcţie a decanului validat de Senat. 

Art. 19 În cazul vacantării unei funcţii de decan, pe durata mandatului 2020-2024, rectorul 
numeşte un decan interimar şi decide declanşarea procedurilor de organizare a concursului 
pentru ocuparea funcţiei vacante, în termen de maximum 3 luni de zile de la data vacantării, 
cu respectarea prezentului Regulament.  
 
Art. 20 În cazul în care la concurs se prezintă doar un candidat sau dacă, în urma desfăşurării 
concursului, nu este desemnat un candidat câştigător, procedura de selecţie pentru ocuparea 
funcţiei de decan se va relua începând cu etapa de depunere a candidaturilor, în baza unui nou 
calendar. 
 

V. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 21 Contestaţiile privind concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot fi depuse în 
termen de maximum 24 ore de la data anunţării rezultatului concursului, la registratura 
universităţii, urmând a fi soluţionate de comisia de concurs în termen de 5 zile lucrătoare.  

Art. 22 Persoanele care încearcă să influenţeze în vreun fel participanţii la vot, procedura de 
votare sau rezultatul votării, încalcă normele Codului de etică şi deontologie profesională 
universitară şi răspund în conformitate cu prevederile Cartei şi ale reglementărilor în vigoare. 

Art. 23 Regulamentul de selectare a decanilor prin concurs public a fost aprobat în şedinţa de 
senat din 27.02.2020. 

Art. 24 Regulamentul de selectare a decanilor prin concurs public a fost modificat în şedinţa 
de senat din 18.06.2020, privind introducerea formularului de candidatură ca anexă a acestui 
regulament. 

PREŞEDINTELE SENATULUI  

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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 Nr. înregistrare _____ /R/___________                         VIZAT 
                                                                                               RECTOR, 
 
 
 

FORMULAR DE CANDIDATURĂ 
 

Subsemnatul  
Numele şi prenumele 
............................................................................................................ 
Gradul didactic 
 ............................................................................................................. 
Titular la departamentul 
............................................................................................................ 
Facultatea 
 ............................................................................................................ 
Universitatea 
............................................................................................................ 
 
Depun candidatura pentru funcţia de decan la facultatea: 
............................................................................................................ 

 
Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere că, datele şi informaţiile prezentate în 
dosarul de concurs corespund realităţii şi că, în cazul în care voi fi declarat 
câştigător la concursul public desfăşurat pentru ocuparea funcţiei de decan, nu 
voi intra în situaţie de incompatibilitate sau în conflict de interese, în sensul 
celor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Data,       Semnătură candidat, 

 

Certificăm îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs şi 
componenţa dosarului de concurs 

 
CONSILIER JURIDIC/AVOCAT ....................................................................... 

 
 Data ..............................     Semnătura, ........................ 
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