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METODOLOGIE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
FUNCŢIEI DE DECAN A FACULTĂŢII DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ DIN
CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

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

CAPITOLUL I
Condiţii pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei 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 nr. 1/2011, art. 207, alin. 5, lit. b).
Art. 2
Pentru funcţia de Decan candidatura se depune la secretariatul ITPB, iar dosarul
trebuie să conţină următoarele documente:
a) o cerere (Anexa 2);
b) un CV standardizat;
c) acordul Departamentului de Învăţământ al Cultului Creştin Penticostal din
România;
d) şi un plan 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 ITPB.
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.
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Art. 6
Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultății de către
rectorul nou ales al ITPB 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 ITPB, dintre cadrele didactice ale ITPB, cu experienţă în domeniul
administrativ.
Art. 7
Decanul este validat de Senatul universitar cu majoritate simplă de voturi şi este
investit prin Ordinul Rectorului.

CAPITOLUL II
Desfăşurarea concursului
Art. 8
Concursul se desfăşoară conform graficului din Anexa 1 a prezentului regulament.

CAPITOLUL III
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 Senat.

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 cu votul
majorităţii simple a membrilor săi.
Art. 14
Indiferent prin ce modalitate a fost revocat Decanul, Rectorul desemnează un
Prodecan care va avea atribuţii de Decan până la validarea de către Senat a noului Decan.
Art. 15
Decanul este membru de drept în Consiliul Facultăţii.
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Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului din data de 29.09.2015.
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ANEXA 2
Model cerere pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan
Domnule Rector,
Subsemnat(a)ul........................................................................................................, născut (ă) la
data de ...................................................., CNP........................................, încadrat în funcția de
....................................., la ............................................................................................, din
cadrul ...........................................…………………………………………, vă rog să aprobați
înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției de decan a Facultăţii de Teologie Penticostală
din cadrul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti
Data
....................................
...........................................

Semnătură

Aviz de legalitate,
Domnului Rector al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti
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