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METODOLOGIA
de selecţie a decanilor în Universitatea Transilvania

din Braşov pentru legislatura 2016-2020

Art.1 Decanii facultăţilor Universităţii Transilvania din Braşov sunt selectaţi prin concurs
public organizat de către Rectorul Universităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu
completările și modificările ulterioare, a Cartei Universităţii Transilvania din Braşov și a
calendarului aprobat de Consiliul de Administrație.

Art.2. La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din cadrul
facultăţii sau din oricare facultate de profil din ţară ori din străinătate.

Art.3. Dosarul de candidatură va fi depus la Registratura universităţii; CV-ul, lista de lucrări
și planul managerial vor fi date publicităţii pe site-ul Universităţii Transilvania din Braşov,
www.unitbv.ro/alegeri.

Art.4. Dosarul va cuprinde următoarele:
a) Cerere de depunere a candidaturii (conform modelului din Anexa 1);
b) Curriculum vitae;
c) Lista lucrărilor ştiinţifice;
d) Planul managerial pentru perioada 2016-2020 care să conţină referiri cel puţin la:

− resursa umană a departamentelor;
− managementul calităţii;
− strategia de dezvoltare a facultăţii.

e) Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare
sau judiciare (conform modelului Anexa 2);

f) Aviz de legalitate de la Compartimentul Juridic;
g) Documente care atestă locul de muncă al candidatului şi natura contractului de muncă;
h) Acordul scris de susţinere a planului managerial al Rectorului și a indicatorilor de

performanță ce vor fi stabiliți de rector (conform modelului Anexa 3).

Art.5. Consiliul facultăţii avizează candidaţii  la funcţia de decan, în urma analizării
dosarului şi a audierii în plenul şedinţei de Consiliu. Consiliul are obligaţia de a aviza cel puţin doi
candidaţi, cu jumătate plus unu voturi din totalul membrilor consiliului. Votul este direct, secret şi
liber exprimat, separat pentru fiecare candidat şi nu există interdicţia de a vota favorabil pentru mai
multe candidaturi.

Art.6. Consiliului facultăţii înaintează Rectorului Universităţii lista candidaţilor care au
obţinut majoritatea  simplă a voturilor membrilor Consiliului,  în ordinea numărului de voturi
obţinute de fiecare candidat, împreună cu procesul verbal al şedinţei de avizare (conform modelului
din Anexa 4).

Art.7. Decanii sunt selectaţi de către o Comisie numită şi prezidată de Rectorul Universităţii,
pe baza următoarelor criterii:
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a) opţiunea Consiliului facultăţii: 20 puncte
b) performanţa didactică şi ştiinţifică: 20 puncte
c) experienţa managerială: 20 puncte
d) susţinerea Planului de management de către candidat: 40 puncte.

Art.8. Comisia de concurs va publica conform calendarului de alegeri aprobat de CA, pe
site-ul universităţii, la secţiunea „Alegeri decani” calendarul de derulare a interviurilor pentru
susţinerea planului de management al candidaţilor la funcţia de decan. Candidații din fiecare
facultate vor fi programați pentru susținerea interviului în ordinea alfabetică a numelui de familie.

Art.9. Candidaţii care nu au fost selectaţi pot formula contestaţii cu privire la modul de
desfăşurare a concursului, în termen de 48 ore de la postarea rezultatelor pe site-ul
www.unitbv.ro/alegeri, la Registratura universităţii. Contestaţiile  vor fi soluţionate de către o
comisie numită de Rector în termen de 48 ore de la depunerea acestora.

Art.10. Concursurile de selecţie pentru funcţia de decan vor fi validate de către Senatul
universităţii după care Rectorul numeşte decanii.

Art. 11. În termen de 5 zile calendaristice de la validarea concursului, decanii facultăţilor îşi
desemnează prodecanii, în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii Transilvania, şi le
stabilesc atribuţiile.

Art. 12. În situația vacantării funcției de decan va fi folosită aceeași metodologie de derulare
a selecției.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din
Braşov în data de 26.02.2016.

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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