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RECTORAT 

 

METODOLOGIA DE SELECŢIE  

A DECANULUI FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ADVENTISTĂ  

MANDATUL 2016-2020 

 

 

Art. 1. Decanul Facultăţii de Teologie Adventistă din cadrul Institutului Teologic 

Adventist din Cernica-Ilfov, este selectat prin concurs public organizat de către Rectorul 

Institutului, în conformitate cu prevederile art. 211 (4) din Legea Educaţiei Naţionale  nr. 

1/2011, a Cartei Institutului şi a Metodologiei privind alegerea structurilor şi funcţiilor de 

conducere pentru mandatul 2016-2020. 

 

Art. 2 Pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din cadrul facultăţii 

sau din oricare facultate de profil din ţară ori din străinătate care au avizul Uniunii de 

Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. 

 

Art. 3 Candidaturile pentru postul de decan se depun în termenul precizat în 

calendarul concursului la Registratura Institutului şi va fi adusă la cunoştinţa tuturor 

membrilor Consiliului facultăţii, în ziua următoare termenului final de depunere. 

 

Art. 4 Dosarul va cuprinde următoarele: 

- cerere de depunere a candidaturii 

- curriculum vitae (Europass) 

- lista lucrărilor ştiinţifice 

- planul managerial care să conţină referiri cel puţin la: 

 a) resursa umană a departamentelor 

b) managementul calităţii 

c) strategia de dezvoltare a facultăţii 

 

Art. 5 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 jumătate plus unu voturi din totalul membrilor consiliului. Votul 

este direct, secret şi liber exprimat. Nu există interdicţia de a vota favorabil pentru mai 

multe candidaturi. 
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Exprimarea votului se face prin aplicarea ştampilei “Votat” pe buletinul de vot. 

Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în oricare din situaţiile : 

– nu este aplicată ştampila  “CONTROL”; 

– nu este aplicată ştampila “Votat; 

– există mai mult decât o ştampilă “Votat” aplicată, în dreptul unui candidat; 

– apar menţiuni suplimentare. 

 

Art. 6 Consiliul facultăţii înaintează rectorului lista candidaţilor care au obţinut 

majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului, în ordinea numărului de voturi 

obţinute de fiecare candidat, împreună cu procesul verbal al şedinţei de avizare. 

 

Art. 7 Decanul este selectat de către o comisie numită şi prezidată de Rectorul 

Institutului, pe baza următoarelor criterii 

a) Opţiunea Consiliului facultăţii: 20 puncte; 

b) Performanţa didactică şi ştiinţifică: 20 puncte; 

c) Experienţa managerială: 20 puncte; 

d) Susţinerea planului de management de către candidat: 40 puncte; 

 

Art. 8 În procesul verbal al comisiei de concurs, pentru fiecare facultate, se vor 

preciza: 

- data şi ora derulării concursului; 

- membrii comisiei de concurs prezenţi; 

- numele candidaţilor care s-au prezentat la interviu precum şi durata acestuia; 

- numele şi prenumele fiecărui candidat şi punctajul obţinut de fiecare dintre 

candidaţi; 

- numele candidatului declarat admis (selectat). 

Procesul verbal al Comisiei de concurs se semnează de toţi membrii comisiei de 

concurs prezenţi. 

Se declară admis (selectat) candidatul care are punctajul cel mai mare. 

 

Art. 9. Concursul de selecţie a decanului are loc conform calendarului aprobat de 

Senatul Institutului. Comisia de concurs va publica data stabilită pentru derularea 

interviului de susţinere a planului de management al candidaţilor la funcţia de decan şi 

după finalizarea interviului, rezultatele concursului. 

 

Art. 10 Membrii comisiei de selectare trebuie să nu fie în stare de incompatibilitate 

cu candidaţii la concursul pentru funcţia de decan, conf. art.130, alin 1 (b) din LEN. În 

cazul existenţei unei astfel de situaţii, au obligaţia să anunţe în scris preşedintele comisiei, 

în termen de 24 de ore de la finalizarea validării candidaţilor de către consiliul facultăţii. 

 

Art. 11 Candidaţii care nu au fost selectaţi pot formula contestaţii cu privire la 

modul de desfăşurare a concursului, în termen de 48 de ore de la anunţarea rezultatelor, la 
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Registratura Institutului. Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită de 

Rector în termen de 48 de ore de la depunerea acestora. 

 

Art. 12 Concursul de selecţie pentru funcţia de decan vor fi validate de către Senatul 

Institutului, după care rectorul numeşte decanul. 

 

Art. 13 Persoanele care au ocupat, prin concurs, funcţia de decan, îşi pierd automat 

calitatea de membru al Senatului, în cazul în care au deţinut această funcţie. Posturile astfel 

vacantate vor fi ocupate printr-o nouă rundă de alegeri la nivelul Senatului. 

 

Art. 14 După numirea lui de către rector, decanul devine membru de drept al 

Consiliului Facultăţii. În cazul în care un decan nu face parte din Consiliul ales iniţial, 

componenţa acestuia va fi completată cu noul decan. Pentru a respecta reprezentarea de 

min. 25% a studenţilor în Consiliul facultăţii, dacă va fi necesar, studenţii vor desemna şi ei 

un reprezentant suplimentar în Consiliu. 

 

 

Metodologia a fost adoptată în şedinţa Senatului din data de 06.04.2016. 
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