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Metodologie privind
organizarea şi desfăşurarea procesului de selectare și numire a decanilor
2016-2020
Art. 1 Decanii facultăţilor Universităţii din Piteşti sunt selectaţi prin concurs public,
organizat de către Rectorul Universităţii, conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleşan, ales de
comunitatea academică în data de 29 februarie 2016, validat de Senat şi numit prin Ordinul
MENCS, nr 3363/08.03.2016, în conformitate cu prevederile art. 207, alin 5.b, din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 şi cu art. 45, alin 2.e din Carta Universităţii din Piteşti.
Art. 2 La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din
cadrul facultăţii sau din oricare facultate de profil din ţară sau din străinătate.
Art. 3 Candidaturile pentru postul de decan se depun conform calendarului de
concurs.
Art. 4 Dosarul de candidatură întocmit în format listat şi în format electronic (PDF) va
fi depus la Registratura Universităţii din Pitești şi va fi dat publicităţii pe site-ul Universității,
la adresa www.upit.ro/alegeri, în ziua următoare termenului final de depunere, până la ora
15.00.
Art. 5 Dosarul va cuprinde următoarele:
 cerere de depunere a candidaturii, adresată Rectorului;
 Curriculum Vitae (în format Europass);


lista lucrărilor ştiinţifice;



acte de studii pentru studiile universitare echivalente licenţei şi doctoratului (pentru
persoanele care provin de la altă facultate de profil din ţară sau din străinătate);



documente care atestă locul de muncă al candidatului şi natura contractului de muncă
(pentru persoanele care provin de la altă facultate de profil din ţară sau din străinătate);



Plan managerial al candidatului pentru perioada 2016-2020;



declaraţie pe proprie răspundere că nu se află sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare
sau judiciare;



declaraţie pe propria răspundere privind incompatibilităţile prevăzute de Legea nr.
1/2011;



Avizul scris (binecuvântarea) chiriarhului (pentru candidații din cadrul Facultății de
Teologie Ortodoxă).
Art. 6 Pentru avizarea dosarelor, Consiliul Facultăţii se va reuni în plen, cu un cvorum

format din cel puţin 2/3 din numărul său de membri. Conducerea şedinţei este asigurată de un
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prezidiu format din trei persoane, dintre care două cadre didactice, şi anume: decanul de
vârstă şi cel mai tânăr cadru didactic, precum şi un student, desemnat de studenţi din Consiliu.
În cazul în care cadrele didactice din prezidiu doresc să candideze pentru funcţia de decan,
înlocuirea acestora se face cu următorii în ordinea respectivă.
Art. 7 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 votul majoritar simplu al cvorumului Consiliului Facultăţii. Votul este
direct, secret şi liber exprimat, separat pentru fiecare candidat, fără a exista interdicţia de a
vota favorabil mai mulţi candidaţi.
Art. 8 Consiliul Facultăţii înaintează Rectorului Universităţii lista candidaţilor care au
obţinut majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului, împreună cu procesul-verbal al
şedinţei de avizare. Aceste documente vor fi date publicităţii pe site-ul Universităţii din
Piteşti, la adresa www.upit.ro/alegeri, cel mai târziu a doua zi după desfăşurarea şedinţei de
avizare.
Art. 9 Decanii avizaţi de Consiliile facultăţilor sunt selectaţi de către o comisie numită
şi prezidată de Rectorul Universităţii din Piteşti, pe baza următoarelor criterii:
 calitatea programului managerial propus, în sinergie cu Planul managerial al
Rectorului;
 prestigiul științific dovedit prin rezultate ale cercetării ştiinţifice;
 prestigiul profesional dovedit prin experienţa anterioară academică;
 competenţele manageriale dovedite prin experienţe anterioare manageriale;
 competențe și calități personale în profilul postului, evidențiate prin interviu.
Art. 10 Comisia de concurs va fi alcătuită din Rector și Prorectorii desemnați.
Art. 11 Eventualele contestaţii pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea
procedurilor legale, conform calendarului de concurs. Contestaţiile se depun la Registratura
Universităţii, în termen de 24 ore de la anunţarea rezultatelor, iar rezolvarea acestora este
realizată de o comisie numită de Rector, în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
Art. 12 În cazul în care, între etapa avizării de către comisiile facultăţii şi cea a
selectării, se înregistrează retrageri ale concurenţilor, astfel încât nu se asigură minimum două
candidaturi pentru o facultate în vederea selecţiei şi numirii de către Rector, se reia întregul
proces la facultatea respectivă. Dacă situaţia se repetă, Rectorul poate propune Senatului
comasarea cu o altă facultate din universitate.
Art. 13 Decanii selectaţi prin concurs organizat de Rector vor fi validaţi de către
Senatul Universităţii din Piteşti, după care vor fi numiţi prin decizia Rectorului.
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Art. 14 În termen de 5 zile calendaristice de la data validării lor, decanii facultăţilor,
în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii din Piteşti, îşi desemnează prodecanii şi le
stabilesc atribuţiile.
Metodologia a fost adoptată în şedinţa Senatului din data de 21 martie 2016.
PREŞEDINTELE SENATULUI,
prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

GRAFICUL
Desfăşurării activităţilor legate de selectarea DECANILOR facultăţilor
L
21
Aprobarea de către Senat a
prezentei metodologii
Publicarea metodologiei la
adresa www.upit.ro/alegeri
Depunerea candidaturilor de
către candidaţii la funcţia de
decan
Publicarea candidaturilor la
adresa www.upit.ro/alegeri
Avizarea candidaţilor în
Consiliile facultăţilor
Publicarea candidaturilor
avizate la adresa
www.upit.ro/alegeri
Depunerea contestaţiilor la
Registratura Universităţii
Răspuns la contestaţii
Desfăşurarea concursului
organizat de Rector
Anunţarea rezultatelor la adresa
www.upit.ro/alegeri
Depunerea contestaţiilor la
Registratura Universităţii
Răspuns la contestaţii
Validarea de către Senat şi
numirea pe funcţie a decanilor
de către Rector

M
22

M
23

J
24

MARTIE
V
S
D
25 26 27

L
28

M
29

M
30

J
31

V
1

S
2

D
3

L
4

M
5

M
6

J
7

V
8

S
9

APRILIE
D
L
10 11

M
12

M
13

J
14

V
15

S
16

D
17

L
18

