
Metodologie de avizare, de selec{ie qi de recrutare a rectorului
Universitifii ,,Constantin Brffncuqi" din Tirgu Jiu

Capitolul l. Dispozilii generale

Art.l.(1) Prezenta Metodologie conferd cadrul normativ privind avizarea,
seleciia gi recrutarea rectorului pe baza concursului public gi se intemeiazd in
prevederile art.209 gi 210 din Legea ll20l1, prevederile Cap. VII 5 gi VII 6 din
Carta Universitilii ,,Constantin Br6ncugi" din T6rgu Jiu, precum gi in
prevederile Capitolului II - Secfiunea I gi Capitolului I - Secfiunea a II-a din
Regulamentul privind alegerea gi constituirea organismelor colegiale gi ocuparea
funcfiilor executive in Universitatea,,Constantin Brdncugi" din TArgu Jiu.

(2) in baza rezultatului scrutinului organizat cu ocazLa Referendumului din
data de 26 iunie 2015, pentru mandatul 2016-2020, rectorul Universitdlii
,,Constantin BrAncugi" din TArgu Jiu se desemneazd prin concurs public.

Art.2.(1) Rectorul realizeazd, conducerea executivd a Universitalii gi este
reprezentantul legal al acesteia in raporlurile cu terfii. Atribufiile rectorului sunt
stipulate in Legea rl20rl, Carta U.C.B. gi regulamentele institutiei.
Este ordonatorul de credite gi pregedintele Consiliului de administralie.

(2) Rectorul poate fi destituit de Senat in condiliile stipulate in Legea
ll20l1 9i Carta Universitdgii.

Art.3. (1) itt conformitate cu art. 210(2) din Legea 1l20ll, Senatul
universitar stabilegte o comisie de selec{ie gi de recrutare a rectorului, format6,
in proporlie de 50o/o din membri ai universitefli gi, in proporlie de 50%, din
personalitili qtiinlifice qi academice din afara universitdlii, din [ard 9i din
strdindtate.

(2) Comisia ce se instituie la nivelul U.C.B. in vederea selecfiei gi recrutdrii
rectorului con{ine 12 membri plini 9i 3-5 supleanfi, aprobali nominal in Senat, in
termen util pentru organrzarea in condilii corecte a concursului.

(3) Studentul/absolventul intrd in cota de 50Yo reprezentare, alocatf U.C.B.
(4) Dac6, din motive terneinice, unul din membri plini ai comisiei nu poate

participa la lucrdrile cornisiei in data stabilita de cdtre Senat ca datd de
desfdgurare a concursului, va fi inlocuit de cdtre un supleant, frrd a se inc6lca
procentul de 50% alocat U.C.B. sau personalitdlilor din afara U.C.B. Este
obligatorie mdcar prezenla unei personalitdli din afara tdrii gi a reprezentatului
studentilor in comisie.



(5) In situalia in care comisia nu se poate intruni in componenfa integrald,

Senatul va stabili, prin hotdrdre, o alt6 data de intrunire, fdrd a se depagi

calendarul stabilit la nivel de lard pentru selec{ia gi recrutarea rectorului.

Reprogramarea concursului se va face de indatd.

(6) Comisia de concurs este comisia de selecfie gi recrutare indicatd la

ahn(2) din prezenta. Comisia de concurs este obligatd sd respecte cu strictele

prevederile Metodologiei, tematica, probele concursului etc. precum gi alte

hotardri ale Senatului, cu incidenld in domeniu.

(7) Membrii comisiei care au calitatea de cadru didactic, cu excepfia

personalitdlilor din afara 15rii, trebuie sa delind titlul de profesor universitar.

Art.4. La concursul de ocupare a funcliei de rector pot participa

personalitdli gtiinlifice sau academice din lard gi din str[indtate care, pe baza

audierii in plenul senatului universitar, au oblinut avizul de parlicipare la

concurs din partea acestuia. Avizul se acordd numai pe baza votului majoritalii

simple a senatorilor. Senatul universitar are obligalia de a aviza minimum 2

candidali. Candidalii avizali de senatul universitar participd apoi la concursul

organrzat.

Art.S.(1) Senatul universitar este rdspunzdtor de organizarea gi

desfbgurarea in condilii corecte a concursului. in situalia in care se constatd

ilegalitali sau nereguli, indiferent de natura lor, Senatul are dreptul de a anula

rezultatul concursului. Senatul se poate sesiza gi din oficiu, in legdturd cu

disfuncfiile in desfbgurarea concursului, fie prin pregedinte, fie in baza

constatdrilor a cel pulin 1/3 dintre senatori.

(2)Senatul, prin reprezentanlii desemnali, poate participa la lucrdrile

concursului, fbrd a perturba desfdgurarea acestora.

De asemenea, Senatul desemneazd, in comisia de concurs, ca membri

plini, cel pulin trei senatori.

Capitolul II. Desemnarea membrilor tn comisiu de concurs

Art.6. Membrii in comisia de selecfie gi recrutare a rectorului pe bazd de

concurs public cu exceplia studentului/absolventului, trebuie sd fie personalitdli

reprezentative ale vielii universitare, sd posede cunogtinfe gi experienld in

domeniul managementului academic, legislafiei universitare gi inovaliei

psihopedagogice, recunoscute pentru competenla qi integritatea profesionald.

Preqedintele comisiei de concurs este pregedintele senatului qi intrd in norma de

reprezentare a Universitdlii,,Constantin Brdncugi". La propunerea pre gedintelui,



Senatul poate aproba delegarea altei persoane din Universitatea ,,Constantin
Brdncugi" sd indeplineascd calitatea de preqedinte al comisiei de concurs.

Art.7. Desemnarea membrilor se face dupd ce, in prealabil, pregedintele
Senatului a oblinut acordul individual de participare. Cheltuielile cu deplasarea,
masa qi cazarea membrilor cornisiei din afara instituliei , cdt qi plata pentru
activitAlile prestate sunt suportate de Universitatea ,,Constantin Brdncusi" din
Tdrgu Jiu, respectdndu-se prevederile legale.

Art.8. Nu pot face parte din comisie persoane care intrd sub incidenta
prevederilor Cartei privind incompatibilitelile qi conflictul de interese. Este
interzis ca, dupd numirea comisiei, vreunul dintre candidati sd ia legatura cu
membrii comisiei in legdturd cu concursul.

Art.9.(1) Comisia se intrunegte numai in prezenla tuturor membrilor ei.
Dacd pe parcursul desfbqurdrii concursului vreunul din membrii absenteazd,de la
lucrdrile comisiei, acesta nu mai poate participa la lucrdrile ulterioare. in aceast6
situafie, comisia urmeazd, sa-gi desfdgoare activitatea, fiind tnsd oblieatorie
indeplinirea cvorumului de 213 dintotalul membrilor.

(2) HotdrArile comisiei se iau cu majoritate simpla (50%+I din membrii
prezen{i).

(3) Sunt nule hotdr6rile luate prin nerespectarea condiliilor de cvorum gi

majoritate, precum gi cele care incalcd normele legale in vigoare, inclusiv
prevederile prezentei Metodologii.

(4) HotdrArea privind rezultatul concursului qi desemnarea cdgtigdtorului se

ia prin majoritatea simpld a membrilor comisiei, prin vot deschis gi argumentar.
in catde balotaj, votul pregedintelui este determinant.

Art.10. Senatul, prin comisiile de specialitate qi cu sprijinul conducerii
executive a Universitdlii ,,Constantin BrAncugi" din Tdrgu Jiu pune la dispozilia
comisiei de concurs logistica necesard, precum gi toate documentele aferente
concursului.

Art.ll. Numirea comisiei de concurs se face prin hotdrdre a Senatului gi se

pune in executare prin decizia rectorului. Comuniearea deciziei cdtre personalul
nominalizat se face in maxim 3 zile lucrdtoare de la emitere.

Art.l2. Procesul-verbal intocmit de comisie cu rezultatul concursului este
supus validdrii Senatului. Senatul se pronunfd exclusiv asupra respectdrii
condiliilor de legalitate.

Art.13. Contestafiile se depun la Senat qi vizeazd exclusiv aspecte privind
legalitatea concursului.



Capitolul lll. Condilii pentru canctidafi

Art'14.(1) La concursul de ocupare a funcfiei de rector se pot inscrie
personalitdli qtiinlifice sau academice din lard gi din str6indtate care indeplinesc
cumulativ condiliile stabilite prrn prezenta Metodologie.

(2) Sensul pe care-l dd conceptului personalitate prezenta Metodologie este
cel ce include notele definitorii din DEX, respectiv, persoana cu aptitudini qi cu
insugiri deosebite, cu autoritate gi prestigiu, care aduce o contributie valoroasd in
domeniul qtiinfific Ai/sau academic.

(3) in termeni operafionali, prezenta Metodologie considerd indeplinite
cumulativ elementele definitorii ale personalitdlii gtiinlifice gi/sau academice
dacd:

a) candidatul face dovada cd prin lucrdrile gtiinfifice, psihopedagogice gi
participarea in echipele de cercetare se bucurb de recunoagtere gi prestigiu
naf ional/internafional ;

b) deline titlul de profesor universitar/cercetdtor I/academician sau, pentru
cei din afara 15rii, titlul profesional corespunzdtor unuia dintre cele indicate in
acest text;

c) sd facd dovada unei expertize manageriale: minimum un mandat complet
pe una din funcliile de pregedinte de Senat, vicepregedinte, cancelar general al
Senatului, rector, prorector, decan, director de institut de cercetare recunoscut la
nivel national sau intemafional; mandatele par{iale exercitate pe func[iile
indicate sunt luate in calcul dacb insumate acoperd perioada unui mandat
complet (4 ani);

d) sd fi contribuit la cregterea prestigiului Universitdlii ,,Constantin
Br6ncugi" din TArgu Jiu, dacd aparline comunitdlii academice a acesteia, sau sd
nu fi intreprins nicio acliune prin care a contribuit la decredibilizarea instituliei,
dacd nu aparline comunitdlii academice;

e) sd nu fi fost sanclionat disciplinar, civil sau administrativ gi sd nu fi fost
condamnat penal pentru o fapta in legdturd cu serviciul dupa 1990; si nu fi fost
revocat din funclia de conducere exercitatd;

f) s6 cunoascd limba romdnd;
g) sd comunice, cel pufin la nivel mediu, intr-o limba de circulatie

intemaJionala (lb. engIezd,, lb. franc e zd, lb. germand).
(4) Prevederile art.74 din Carta Universititii ,,Constantin Brancugi" din

TArgu Jiu se aplicd intocmai.



Capitolul IY . Avizsrea candidut urii

Art.15.(1) Dosarul de concurs, cu toate documentele solicitate se depune la
registratura Universitatii ,,Constantin BrAncugi" din TArgu Jiu, cu specificarea

,,Pentru Senat", in intervalul stabilit pentru inscriere, prin Calendarul privind
desfdgurarea concursului. Dup6 incheierea perioadei de inscriere, dosarele se

inainteazd Cancelarului general al Senatului. Este interzisd inregistrarea
dosarelor incomplete.

(2) Actele qi documentele pe care trebuie si le conlind dosarul de concurs
sunt:

a) Cerere pentru inscriere;

b) CV european (Europass), insofit de dovezi edificatoare (la opfiunea
candidatului);

c) Listd lucrdri gtiinfifice, didactice gi psihopedagogice;
d) Mapa cu lucrdri semnificative (minimum 10 lucrdri, la latitudinea

candidatului);

e) Copii certificate pentru conformitate dupd actele prin care candidatul
inlelege sd-gi susfind candid atura;

D Declarafie pe propria rdspundere din care sd rezulte cd introducerea de

informalii sau acte false atrage dupd sine rdspunderea penali;
g) Certificat CNSAS/declaralie pe propria rdspundere cd nu a fbcut polilie

politica (aga cum este aceasta definitd prin lege);
h) Cazierjudiciar;
i) Declaralie de avere gi interese;
j) Copii legalizate dupa actele de studii
k) Oferta manageriald gi schild-proiect de dezvoltare a Universitdtii

,,Constantin Brdncugi" din T6rgu Jiu;
l) Certificat de competenli lingvisticd, emis de Departamentul ,,Eurolingua"

in anul in care se desfEgoard concursul sau atestat recunoscut de cdtre
departament.

m) Opis privind documentele depuse;

Art.16.(1) Cancelarul general, asistat de juristul Universitetii ,,Constantin
BrAncugi" din TArgu Jiu, gi pregedintele Comisiei Senatului pentru jurisdiclii,
incompatibilidli, validiri gi conflicte de interese, verificd fiecare document/act

9i se pronunld in privinfa indeplinirii condiliilor de c6tre fiecare candidat,
intocmindu-se un proces-verbal in care se insereazd indeplinirea/neindeplinirea
condiliilor, motivdndu-se fiecare observatie formulat6. Procesul-verbal se



supune aprobdrii Comisiilor reunite ale Senatului ) care, dupa analizd gi

dezbalere, sub coordonarea cancelarului general, intocmesc un raport pe care-l
inainteazd Senatului, in vederea declangarii procedurii privind avizarea. Raportul
se publicd pe site-ul Universitdtii ,,Constantin BrAncugi".

(2) Eventualele contestafii la solulia adoptatd de comisiile reunite, se depun
la Senat in maxim 3 zile de la publicarea Raporlului qi se rezolvd in maxim 48
de ore. Pronun{area asupra contestaliei se face prin hotdrAre de Senat. Solufia
este definitiva.

Art.17.(1) Avrzarea candidaturilor se face prin hotdrAre de Senat. in vederea
avizdrii in cunogtintd de catzd", anterior gedinlei organizate in acest sens,

candidafii, in prezenla majoritafii absolute a senatorilor, parcurg urmdtoarele
etape:

a) susfinerea unui curs public din specialitatea lor, sau a unui proiect de

cercetare intr-un domeniu de interes pentru universitate, stabilit de cdtre
Senat;

b) susfinerea unei conferinle cu un subiect din domeniul de specialitate al
candidatului, incluzand gi aspecte privitoare la inovalia psihopedagogicd,

didacticd gi managementul academic;

c) audierea in plenul Senatului prezentarea CV-ului cu accent pe momentele
semnificative din ruta profesionalS, seturi de intrebdri de ordin general
privitoare la activitatea rectorului, prezentarea unei schile privitoare la
modelul de universitate propus de candidat.

(2) Instrumentele in baza cdrora se realizeazd, evaluarea candidatilor in
vederea avizdrii candidaturii de cdtre Senatul Universitalii ,,Constantin
Brdncugi" vor confine criterii gi itemi propugi de comisiile de specialitate ale
Senatului gi aprobate de acesta cu cel pujin 15 zile calendaristice inainte de
gedinla de avizare.

Art.18.(1) Dupa parcurgerea etapelor de cdtre fiecare candidat gi audierea
lor in Senat, inbaza prevederilor articolelor anterioare, Senatul se pronunld prin
vot deschis asupra avizdriilneavizdrii fiecdrei candidaturi. HotdrArea se publica
pe site-ul U.C.B. Eventualele contestafii se depun in24 ore la Senat qi se rezolvd
in termen de maxim 48 de ore. Hotdrdrea Senatului este definitiva.

(2) in cazul in care la concurs nu se inscrie nici un candidat, se inscrie un
singur candidat sau degi gi-au depus candidatura mai multe persoane, un singur
candidat este avizat, concursul se amAn6. Procedura se reia in maximum l0 zile
fard a se depdgi termenul stabilit prin calendarul nalional pentru desemnarea



rectorului. Persoana a cdrei candidaturd a fost avizat6, beneficiazd de aviz. fdrd a
mai fi necesard reluarea procedurii.

Capitolul Y . Desfusurareu concurs ului

Art.19.(1) Cu minimum 30 de zile inainte de data stabilitd pentru
desfEgurarea concursului, Senatul, la propunerea comisiilor de specialitate
aprobd tematica gi bibliografra pentru concurs.

(2) Dupd aprobarea tematicii Ei bibliografiei, acestea se publicd pe site-ul
Universitdtii,,Constantin Br6ncugi".

Art.20.(1) Comisia de concurs se intrunegte la data, ora gi locul stabilit, la
convocarea pregedintelui Senatului.

(2) in situalia in care vreunul dintre membrii comisiei nu se prezintd, la
convocare, comisia este completatd, cu un supleant, respectAndu-se prevederile
art.3 din prezenta Metodologie.

(3) Dacd absenteazd la prima convocare un numdr de membri care depdqeqte

numdrul suplean{ilor, intrunirea comisiei se amdnd cu 48 de ore.

La cea de a doua convocare, comisia se intrunegte gi lucreazd dacd sunt
prezenli 213 din membrii sdi. Condilia de cvorum se respectd pe toatd durata
concursului.

Art.2l.(l) intrunitd in plen, Comisia analizeazd dosarele candidafilor gi ia
act de confinutul Metodologiei de concurs, precum Ei de toate hotarArile
Senatului cu incidenla in domeniu. intrunirea comisiei in plen se realize aza in
ziua desf5gurdrii probelor de concurs.

(2) in baza tematicii prestabilite gi bibliografiei, comisia elaboreazd grila de
evaluare pentru probele de concurs.

Art.22.(1) Candidalii avizali de Senat participd la concurs la data gi ora
stabilite prin hotdrdre de Senat.

(2) Probele de concurs sunt:

A. Probd practicd prin care se eviden\iazd abilitalile gi calitalile manageriale
ale candidatului;

B. Interviu;
(3) Interviul constd in;
a) Evaluarea ofertei manageriale, suslinutd liber de fiecare candidat;
b) Evaluarea cunogtinlelor de legisla{ie, pe capitole strict legate de activitatea

rectorului;
c) Evaluarea cunogtintelor de management gi qtiin{ele educafiei.



Art.23.(1) Grila de evaluare confine obligatoriu itemi pentru fiecare probd
de concurs. Punctajul maxim acordat pentru fiecare probd este 100.

(2) Punctajul acordat la interviu (100 p) se distribuie astfel:
a) 50 p. pentru oferta rnanageriald;

b) 25 p. pentru cunogtin{ele de legislafie;
c) 25 p. pentru cunogtintele de management gi gtiinfele educatiei.
(3) Punctajul final se calculeazd, ca medie aritmeticd a punctajului oblinut la

proba A qi B.

Pentru proba B, punctajul final se calcule azd ca sumd a punctajelor obfinute
la evaluarea celor trei etape ale interviului (etapele indicate la lit. a, b, c din alin
(2), art.2l).

Art.24. Condilia minimd de promovare a fiecdrei probe gi etape a
interviului este:

a) oblinerea a cel pufin 70 p. pentru proba A;
b) oblinerea a cel pu{in 40 p. pentru oferta manageriald;
c) oblinerea a cel pu{in 15 p. pentru cunogtinfele de regislafie;
d) oblinereaa cel pufin 15 p.pentru cunoEtinfele de management;i Etiintele

educafiei.

Art.25. Este declarat cAgtigdtor candidatul care obline cel mai mare punctaj,
respectdndu-se prevederile art. 23 .

Art.26.(1) Alte aspecte privitoare la evaluare se stabilesc prin consens de
cbtre membrii comisiei.

(2 ) De s fd$urarea concursulu i s e inre grstr eazd, au di o/v i deo.
Art.27.(l)Comisia intocmegte un proces-verbal in care consemneazd

tezultatele obfinute de cdtre fiecare candidat la evaluarea probelor gi etapelor
interviului.

Documentele adiacente concursului, inclusiv figele de evaluare, se ataqeaza
procesului-verbal.

(2) Procesul-verbal intocmit de comisie, in care sunt consemnate rezultatele
concursului, se publicd pe site-ul U.C.B., imediat dupd frnalizarea concursului.
El produce efecte juridice numai dup6 ce este validat de Senat.

(3) Contestajiile privitoare la rezultatul concursului se depun in termen de
24 de ore la Secretariatul Senatului.

(a) in termen de 5 zile lucritoare de la expirarea termenului de rezolvare a
contestalilor, Senatul se intrunegte in gedinla extraordinara qi se pronunfd asupra
contestafiilor gi valideazd,linvalideazd procesul-verbal al comisiei de concurs si



rezultatul concursului. HotdrArea de validare/invalidare se publica pe site-ul

U.C.B. gi in Buletinul informativ.
(5) Dupd publicarea hotdrArii de validare, concursul pentru selecfia qi

recrutarea rectorului se considerd fi naliz at, rezultatul concursului fi ind defi nitiv.
Art.28.(1) Toate documentele privitoare la concurs gi rezultatul concursului

se inainteazd, in copie cu adresd Ministerului Educafiei Nafionale gi Cercetdrii

$tiinfifice, solicitdndu-se emiterea ordinului de confirmare a rectorului. in
termen legal, ministrul emite ordinul de confirmare.

(2) PAnd la confirmarea prin ordin persoana care a cAgtigat concursul nu

poate exercita nici o atribuliune ce intrd in competenla rectorului,

Art.29. Prevederile Cartei U.C.B. gi Regulamentului privind ocuparea

funcfiilor uninominale in U.C.B. completeazd prezenta Metodologie.

Capitolul YI. Dispozi(ii finale

Art.30. Prezenta Metodologie a fost aprobatd de Senatul U.C.B. in data de

18 decembrie 2015 gi intrd in vigoare dup6 publicarea pe site-ul instituliei.
Art.31. Calendarul specific, privitor la avizarea, seleclia Si recrutarea pe

bazd de concurs a rectorului U.C.B., aprobat in aceeagi datd in Senat, reprezintd,

anexd gi face parte integrantd din prezenta Metodologie.

Art.32. La dispozilia Comisiei de concurs va fi un translator care ya asigura

servicii de traducere. Acesta nu face parte din comisia de coneurs.

univ. dr. 'an Gorun


