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Prezenta metodologie este alcătuită conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011.

Capitolul 1. CONDIȚII PENTRU PARTICIPAREA LA
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DECAN
Art. 1.
Pentru funcţia de decan pot candida persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de
profil din ţară sau străinătate, care pe baza audierii în plenul Consiliului facultății au primit
avizul acestuia de participare la concurs (Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 207, alin. 5,
lit. b).
Art. 2.
Pentru funcţia de decan candidatura se depune la secretariatul ITT, iar dosarul trebuie să
conţină următoarele documente:
a) cerere (Anexa 2);
b) CV Europass;
c) acordul Consiliului Național al Bisericii Creștine după Evanghelie din România –
Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România (BCER-UBCE);
d) planul managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a
bazei materiale, atragerea de resurse financiare şi creşterea prestigiului naţional şi
internaţional al facultăţii.
Art. 3.
Candidaturile sunt făcute publice pe pagina de internet a ITT.
Art. 4.
Consiliul Facultăţii analizează fiecare candidat în plen şi avizează participarea la concurs prin
votul majorităţii simple a membrilor săi. Nu există interdicţia pentru a vota favorabil mai multe
candidaturi.
Art. 5.
Consiliul Facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin două candidaturi pentru funcţia de decan,
conform Legii nr. 1/2011, art. 207, alin.5, lit. b și art. 211, alin. 4.
Art. 6.
Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultății de către rectorul nou
ales al ITT și validat de Senatul universitar. Comisia va fi formată din 3 persoane şi va fi
prezidată de rector. Ceilalţi 2 membri ai comisiei sunt aleşi prin vot secret de către Senatul ITT,
dintre cadrele didactice ale ITT, cu experienţă în domeniul administrativ.
Art. 7.
Decanul este validat de Senatul universitar cu majoritate simplă de voturi şi este învestit prin
Decizia rectorului.
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Capitolul 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 8.
Concursul se desfăşoară în conformitate cu următorul grafic:
 27 – 30 septembrie 2016: depunerea candidaturilor pentru funcția de decan
 3 octombrie 2016: avizarea candidaturilor de către Consiliul facultăţii;
 4 octombrie 2016: interviul în fața comisiei, conform planificărilor;
 4 octombrie 2016: afişarea rezultatului;
 4 octombrie 2016: depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor;
 6 octombrie 2016: ședința extraordinară a Senatului ITT pentru validarea decanului
nou ales;
 6 octombrie 2016: numirea de către rector a decanului nou ales.

Capitolul

3. REVOCAREA DECANULUI

Art. 9.
Mandatul decanului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute de legislația în vigoare
sau în cazul revocării de către rector. Revocarea trebuie validată de Senatul ITT.

Art. 10.
Revocarea decanului se poate face la propunerea rectorului sau în urma retragerii susţinerii din
partea Consiliului facultăţii.
Art. 11.
Retragerea susţinerii din partea facultăţii trebuie să întrunească votul majorităţii simple a
membrilor Consiliului facultăţii.
Art. 12.
Rectorul organizează în termen de 30 de zile un nou concurs în cazul retragerii decanului, a
retragerii susţinerii Consiliului facultăţii sau în cazul revocării lui de către rector.
Art. 13.
În cazul revocării decanului de către rector, acesta înştiinţează în prealabil Consiliul facultăţii,
după care solicită validarea revocării de către Senatul universitar al ITT cu votul majorităţii
simple a membrilor săi.
Art. 14.
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Indiferent prin ce modalitate a fost revocat decanul, rectorul desemnează pe directorul
Departamentului de Teologie care va avea atribuţii de decan până la validarea de către Senatul
ITT a noului decan.
Art. 15.
Decanul este membru de drept în Consiliul facultăţii.

Aprobat Senat,
Președinte Senat
Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU

12.01.2016

Avizat Rector,
Prof. univ. dr. Marcel GHIȚĂ

18.12.2015

Verificat Decan,
Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

04.12.2015

Întocmit Comisie,
Director Departament Teologie
Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN

20.11.2015
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Anexa 1. MODEL DE CERERE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Nr.__________/___________________

VIZAT
RECTOR,

DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul(a)___________________________________________________________
născut/ă la data de (ziua, luna, anul) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cu domiciliul stabil în
localitatea ________________________, strada ____________________________________,
nr.

________,

bl.

______,

ap._____,

tel._____________________________,

email_________________________________ angajat/ă în funcţia de ____________________
la ________________________________________________________, vă rog să binevoiţi a
supune aprobării Consiliului Facultății înscrierea mea la concursul pentru ocuparea postului de
DECAN al Facultății de Teologie Pastorală a Institutului Teologic Creștin după
Evanghelie “Timotheus” din București.
Vă mulțumesc.
Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Semnătura: _________________________

6

