


 

REGULAMENT 
Cod document  

R-02-04 

Metodologia de avizarea a candidaților care vor
participa la concursul public de desemnare a 

decanilor, mandatul 2012-2015 

Pag./Total pag. 1/ 1 
Data 29.03.2013 

Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5 
 

F 03.07/Ed.1          SIM/R/R-02-04 
                   

LISTA  REVIZIILOR 
 

Simbol 
revizie 

Ediţie/ 
Revizie/ 

 

Cap./ 
Pag./ 
Paragr. 

Conţinutul reviziei Responsabilităţi 

Elaborat Verificat Aprobat 

        

 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-02-04 

Metodologia de avizarea a candidaților care vor 
participa la concursul public de desemnare a 

decanilor, mandatul 2012-2015 

Pag./Total pag. 1/1 
Data 29.03.2013 

Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5 
 

F 03.07/Ed.1                            Fişier SIM/R/R-02-04  
 

 
 

Art. 1. Prezentul regulament detaliază metodologia de avizare a candidaților care vor participa la 
concursul public de desemnare a decanilor în mandatul 2012-2015. 
 
Art. 2. Consiliul facultății are obligația de a se întruni în vederea avizării candidaților la funcția de decan 
în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. 
 
Art. 3. Validarea se face exclusiv pe baza analizei documentelor depuse de fiecare candidat la dosarul de 
înscriere.  
 
Art. 4. Pentru a putea fi validată o candidatură, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

(1) Dosarul de candidatură este complet, conținând următoarele documente: 
- CV; 
- Plan managerial; 
- Declarația prevăzută de Legea 293/2008 (care aprobă Ordonanța de urgentă nr. 24 din 

05.03.2008 reactualizată, cu privire la existența sau inexistența calității de lucrător al 
Securității sau de colaborator al acesteia în sensul ordonanței de mai sus). Declarația este 
necesară doar pentru candidații care nu au depus deja acest document la Rectorat pentru 
alegeri anterioare. 

(2) Candidatul are gradul științific de doctor; 
(3) Candidatul și-a desfășurat cel puțin o parte din activitate în cadrul facultății sau în orice 

facultate de profil din țară sau din străinătate. 
 
Art. 5. Validarea se face prin votul deschis al membrilor consiliului facultății. O candidatură se consideră 
ca fiind validată dacă întrunește votul majorității simple a celor prezenți, cu condiția îndeplinirii 
cvorumului.  
 
Art. 6. Rezultatele votului sunt trecute într-un proces verbal care se înaintează președintelui comisiei de 
concurs. 
 
Art. 7. Modificarea sa se poate face în şedinţe ale Senatului legal constituite, cu votul majorităţii simple a 
celor prezenţi. 
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