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Art.1. Alegerea decanilor facultăţilor din cadrul Universităţii Creştine 

„Dimitrie Cantemir” se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universitare şi ale 

prezentei metodologii.  

Art.2. Decanul facultăţii se alege prin concurs pentru un mandat de 4 ani. 

Numărul de mandate pentru funcţia de decan, pe care le poate exercita o 

persoană este cel prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare. La facultăţiile nou 

infinţate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, decanul se numeşte de către 

rector, prin delegaţie, pe o perioada de maxim 6 luni. Ulterior, decanul este 

selectat prin concurs public organizat de către rectorul universitaţii la nivelul 

facultaţii sau prin alegeri partiale. 

Art.3. La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al unei facultăţii din 

cadrul universităţii poate participa orice persoană cu prestigiu ştiinţific şi 

didactic, cu autoritate morală, care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- are experienţă managerială; 

- deţine ordinul MECTS privind obtinerea titlului didactic de profesor 

universitar/conferentiar universitar sau cercetator stiintific gr. I/II sau decizia de 

numire ca lector universitar pentru facultăţile nou înfiinţate, în structura cărora se 

regăsesc numai specializări autorizate provizoriu; 

- pot candida persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de 

profil din ţara sau din străinătate; 

- nu se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate, conflict de interese 

ori altă interdicţie prevăzute de carta universitară sau legislaţia în vigoare;  

- nu a împlinit vârsta legală de pensionare sau nu va împlini acestă vârstă în 

timpul mandatului. 

Dovada calităţilor manageriale ale candidaţilor se face prin C.V. în format 

european, însoţit de copii certificate conform cu originalul şi alte documente 

edificatoare. 

Art.4. Pentru funcţia de decan candidaturile se depun la rectoratul UCDC, 

cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului. 

Art.5. Dosarul de concurs al candidatul va cuprinde următoarele 

documente: 

- cerere pentru înscriere; 

- ordinul MECTS privind obţinerea titlului didactic de profesor 

universitar/conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gr.I/II; 

- C.V. European însoţit de copii certificate conform cu originalul şi alte 

documente edificatoare care fac dovada calităţilor manageriale ale candidatului; 

- acte de studii în copii certificate conform cu originalul; 

- listă lucrări ştiinţifice şi de cercetare; 

- programul managerial; 
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- plan strategic pentru întreg mandatul; 

- plan operaţional pentru primul an de mandat (indicându-se propuneri de 

atragere de resurse materiale, umane, financiare); 

Art.6. Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al unei 

facultăţi din cadrul UCDC se publică pe site-ul Universităţii cu cel puţin 30 zile 

înainte de data desfăşurării concursului. 

Art.7. Participarea la concurs este condiţionată de obţinerea avizului din 

partea Consiliului Facultăţii, acordat de plenul acestuia cu cel puţin 10 zile 

înainte de data desfăşurării concursului. 

Consiliul facultăţii analizează fiecare candidat în plen şi avizează 

participarea la concurs pentru cel puţin doi candidaţi care îndeplinesc condiţiile 

legale, prin votul majorităţii simple a membrilor săi.  

Art.8. Concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al unei facultăţii constă 

în două probe:  

a) proba privind evaluarea ofertei manageriale şi a planurilor - strategic şi 

operaţional; 

b) interviul, care constă în verificarea cunoştinţelor candidaţilor din 

domeniul legislaţiei educaţiei,  al managementului şi asigurării calităţii în 

învăţământul superior. 

Tematica şi bibliografia pentru proba interviului vor fi publicate pe site-ul 

universităţii cu cel puţin 30 zile înainte de data desfăşurării concursului. 

Art.9. Comisia de concurs se stabileşte prin hotărârea Senatului UCDC, la 

propunerea rectorului şi este formată din 3-5 membri, cadre didactice titulare în 

universitate. Rectorul UCDC este de drept membru în comisie şi preşedintele 

acesteia.  La facultăţile nou înfiinţate din comisie trebuie să facă parte cadrul 

didactic cu vechimea cea mai mare din facultăţile respective. 

Art.10. La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan este declarat admis, 

candidatul care obţine punctajul cel mai mare. 

Art.11. După încheierea concursului, comisia va înainta Senatului 

universitar rezultatele concursului spre validare. Validarea concursului se face 

prin hotărâre a Senatului, adoptată cu votul majorităţii membrilor Senatului.  

Art.12. Decanul admis in urma  concursului este numit prin decizia 

rectorului. 

Art.13. Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului UCDC 

din data de 08.12.2011 şi completată şi modificată în şedinţa Senatului UCDC 

din data de 23.10.2012.  

 
 


