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METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE DECAN  

LA FACULTĂȚILE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

MANDATUL 2020-2024 

 

 

ART.1. În conformitate cu prevederile din Legea educației naționale l/2011, formă consolidată, 

[art.211 alin (4) și art. 207 alin (5) lit.b)], Ordinul ministrului educației și cercetării științifice 

nr.3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și alegere a 

strucutrilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ 

superior, Carta Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată în 

ședința Senatului din 27.10.2011 și avizată de MECTS cu adresa nr. 47954bis/11.10.2011, 

Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin Hotărârea Senatului 

nr.2/13724/11.09.2019, decanii Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie sunt selectați 

prin concurs public, organizat de către Rectorul Universității, prof. univ. dr. Octavian Marius CREȚU, 

ales de comunitatea academică în data de 20 februarie 2020, confirmat prin Ordinul Ministrului 

Educației și Cercetării nr. 3431 din data de 05.03.2020.  

 

ART.2. Candidaturile pentru funcția de Decan se depun, prin registratura universității,  la Secretariatul 

General al universității, conform calendarului din Anexa 1 la prezenta metodologie, în intervalul 17 

martie 2020, ora 9.00 – 20 martie 2020, ora 15.00. Anexa 1 face parte integrantă din prezentul 

Regulament. 

 

ART.3. La concursul pentru ocuparea funcției de Decan pot participa cadre didactice din cadrul 

Universității sau din orice facultate de profil din țară sau străinătate, care, în baza audierii în plenul 

Consiliului Facultății, au primit avizul de participare la concurs.  

 

ART.4. La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de înscriere, fără nicio 

discriminare, în condițiile legii.  

 

ART.5. Candidații la concursul pentru funcția de Decan trebuie să aibă titlul de profesor universitar 

sau conferențiar, în unul dintre domeniile în care sunt acreditate sau autorizate provizoriu programele 

de studiu pe care le gestionează facultatea.  

 

ART.6. La concurs nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare.  

 

ART.7. În cazul în care candidatul care a câștigat concursul se află în una dintre situațiile de 

incompatibilitate sau conflict de interese conform Legii educației naționale l/2011, formă consolidată, 

(art.130), aceasta/acesta va trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere în care se indică 

aceste situații, precum și modul de soluționare a acestora.  

 

ART.8. Funcția de Decan nu se cumulează cu alte funcții executive la UMF ,,Victor Babeș” din 

Timișoara sau la altă instituție de învățământ superior.  
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ART.9. Organizarea și desfășurarea concursului se va realiza respectând principiile de legalitate, 

autonomie, transparență, responsabilitate, eficientă managerială, cu respectarea normelor de etică și 

deontologie.  

 

ART.10. (1) Dosarul de concurs va cuprinde: 

• cerere de depunere a candidaturii; 

• curriculum vitae detaliat (inclusiv lista de lucrări și proiecte);  

• planul managerial pentru perioada 2020-2024; 

(2) Planul managerial trebuie să includă date asupra dezvoltării educaționale, planificarea examenelor 

- concurs la nivel de facultate, strategia de personal, îmbunătățirea activității studenților și cadrelor 

didactice.  

(3) În dosar se va include o declarație pe proprie răspundere asupra situațiilor de incompatibilitate 

pentru situația câștigării concursului.  

 

ART.11. (1) Dosarele vor fi publicate pe site-ul universității în termen de 2 de ore de la încheierea 

termenului de depunere a candidaturilor. 

(2) Candidații vor fi audiați în plenul Consiliului Facultății, conform calendarului de concurs, anexă la 

prezenta metodologie.  

(3) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război, etc), 

Decanul poate propune organizarea on-line de ședințe ordinare/extraordinare ale Consiliului facultății 

respective în vederea votării pe e-mail a ordinii de zi în scopul asigurării bunei funcționări a UMFVBT 

în aceste situații. Consultarea electronică va oferi membrilor Consiliilor facultăților următoarele 

opţiuni de vot: 

• Sunt de acord. 

• Nu sunt de acord. 

• Mă abţin. 

E-mail-urile de răspuns ale membrilor Consiliilor facultățior cu opțiunile de vot vor fi trimise pe 

adresele consiliu.medicina@umft.ro, consiliu.medicinadentara@umft.ro, consiliu.farmacie@umft.ro,  

vor fi printate pentru conformitate și păstrate în arhiva Decanatului. 

 

ART.12. Consiliul facultății are obligația de a aviza minimum 2 (doi) candidați, prin vot deschis. 

Candidaturile sunt avizate cu votul majorității simple a celor prezenți, în condițiile întrunirii 

cvorumului. Propunerile se votează individual și nu se interzice votarea favorabilă a mai multor 

candidaturi.  

 

ART.13. În cazul în care se depune o singură candidatură la una dintre facultăți până la data stabilită, 

concursul nu se desfășoară și se reia întreaga procedură. 

  

ART.14. Dosarele de candidatură avizate de către Consiliul Facultății sunt înaintate Rectorului, 

împreună cu procesele verbale ale Consiliilor facultăților. 

 

ART.15. Proba scrisă  și interviul se vor desfășura conform calendarului de concurs, anexă la prezenta 

metodologie. 

 

ART.16. (1) Comisia de concurs este formată din: Rector (președinte de comisie), Președintele 

Senatului, Prorectorul didactic, Consilierul juridic și Directorul de Resurse Umane. Secretarul comisiei 

este secretarul șef al universității.  

(2) Comisia de contestații este formată din: Prorectorul de Cercetare Științifică (președinte de comisie), 

Prorectorul cu Probleme Social-Administrative, Prorectorul Studii Postuniversitare și Rezidențiat, 

Prorector Dezvoltare Academică, Președintele Comisiei pentru studii universitare și postuniversitare a 

Senatului. Secretarul comisiei este secretarul șef adjunct al universității. 
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ART.17. Proba scrisă va consta în întrebări din următoarele acte normative: Legea educației naționale 

nr.1/2011, formă consolidată, OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, formă 

consolidată, Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, formă actualizată. 

 

ART.18. Interviul va include întrebări din planul managerial propus de candidat/ă, planul managerial 

al Rectorului, strategia universității, regulamentele/metodologiile de organizare și desfășurare a 

activității în UMFVBT, procedurile de funcționare a programelor de studii, legislația în vigoare.  

 

ART.19. Candidații pot să conteste rezultatul probei scrise. Contestațiile se depun după încheierea 

probelor de concurs la Secretariatul General al Universității.,  în data de 24 martie 2020, până la ora 

18.00. 

 

ART. 20. Rezultatele finale vor fi făcute publice după expirarea termenului de soluționare a 

eventualelor contestații, iar dosarul complet va putea fi consultat de către oricare dintre membri 

comunității academice de la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

 

ART.21. Decanii selecționați în urma concursului sunt validați de către Senat și sunt numiți prin 

Decizia Rectorului. 

 

ART.22. (1) Decanii numesc prodecanii.  

(2) Atribuțiile prodecanilor sunt stabilite de către Decan, conform Cartei UMF ,,Victor Babeș” din 

Timișoara.  

 

ART.23. Încetarea înainte de termen a mandatului Decanului necesită desemnarea unui nou Decan 

prin declanșarea întregii proceduri de concurs. 

 

ART.24. În cazul vacantării unui loc de decan, rectorul organizează concurs public la nivelul facultății 

respective pentru ocuparea funcției de decan, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.  

 

ART.25. (1) Decanul poate fi revocat din funcție de către senatul universitar, la propunerea rectorului 

sau la inițiativa a 2/3 din membrii consiliului facultății.  

(2) În termen de o săptămână de la data vacantării sau revocării din funcție a decanului, rectorul 

desemnează unul dintre prodecani pentru a reprezenta facultatea și a prelua interimar atribuțiile de 

Decan.  
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Anexa 1 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

FUNCȚIILOR DE 
DECAN – FACULTATEA DE MEDICINĂ 

DECAN – FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 

DECAN – FACULTATEA DE FARMACIE 

MANDATUL 2020-2024 
 

 

 

17 – 20 martie 2020 

orele 9.00 – 15.00 

Depunerea dosarelor de candidatură, prin registratura 

universității la Secretariatul General al Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, până 

cel târziu în data de 20 martie,  ora 15.00 

23 martie 2020 
 

ora 12.00 

 

 

ora 14.00 

 

 

ora 15.00 

 

 

ora 18.00 

 

 

- avizarea candidaților de către Consiliile Facultăților de Medicină, 

Medicină  Dentară și Farmacie 

 

– proba scrisă 

Locul de desfășurare - Sala Consiliului de Administrație 

 

- interviul candidaților 

Locul de desfășurare - Sala Consiliului de Administrație 

 

- afișarea rezultatelor provizorii ale concursului 

 

24 martie 2020 
 

 până la ora 18.00 

 

 ora 20.00 

 

 

-  depunerea contestațiilor 

 

– afișarea rezultatelor finale 

 

25 martie 2020 – avizarea rezultatelor în ședința Senatului universității 

26 martie 2020 - emiterea deciziilor Rectorului de numire 

 

     


