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CAP. I.DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art. 1. (1) Prezenta metodologie stabilește modalitatea în care se realizează procesul 

de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor şi selectarea decanilor în Universitatea de 
Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 

(2) Metodologia se aplică tuturor structurilor organizatorice implicate în procesul 
privind desemnarea prorectorilor, a prodecanilor şi selectarea decanilor în Universitatea de 
Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 

 (3) Utilizatorii metodologiei răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 

documentelor din prezenta metodologie. 

 
CAP. II. SCOP 
 
Art. 2. Scopul elaborării acestei metodologii  este acela de a stabili reguli unitare şi 

etape privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a procesului de desemnare a 
prorectorilor, a prodecanilor şi selectarea decanilor în Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele 
Mihai I” din Timişoara. 

 
CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 

 
Art. 3. În cuprinsul prezentei metodologii se vor folosi următoarele abrevieri: 
 

➢ USVT – Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara; 
➢ M.E.C.S. – Ministerul Educației Naționale; 
➢ ME – Ministerul Educației. 

 
 

CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE 
 

Art. 4. Legislaţie primară 
 

➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Ordinul M.E.C.S. nr. 3751 din 29.04.2015 de aprobare a Metodologiei cadru 

referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcțiilor de 

conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învǎțǎmȃnt superior. 

 

Art. 5. Legislaţie secundară 
 

➢ Carta USVT; 

➢ Regulamentul de organizare şi desfǎşurare a referendumului și a alegerilor în 

structurile şi funcţiile de conducere din cadrul Universității de Ştiinţele Vieții 

„Regele Mihai I” din Timişoara - R051; 

➢ Hotărârile Senatului universitar şi ale Consiliului de Administrație.  
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CAP. V.DESCRIEREA REGULAMENTULUI 
 
CAP. V.1. DESEMNAREA  PRORECTORILOR 
 
Art. 6. (1) În Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara sunt 3 – 

5 prorectori, rectorul stabilind numărul şi atribuţiile acestora.  
 (2) Desemnarea prorectorilor de rectorul nou ales se face în termen de maxim 7 

zile de la confirmarea rectorului universităţii de către ME - termen stabilit conform 
calendarului alegerilor la Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara, la o 
dată stabilită de rectorul nou ales. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) desemnarea prorectorilor de rectorul în 
funcție se poate face şi pe parcursul mandatului acestuia, caz în care mandatul 
prorectorilor urmând a înceta la data încheierii mandatului rectorului care i-a 
desemnat.  

(4) Prorectorii trebuie să fie cadre didactice titulare în cadrul universităţii şi să aibă 
gradul didactic de conferenţiar universitar, profesor universitar sau echivalent, conform Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 285 alin. (3). 

(5) Mandatul prorectorilor este de 4 ani. O persoană poate fi prorector al USVT pe 
aceeaşi durată definită prin lege, pentru funcţia de rector. 

 
Art. 7. Procedura de numire a prorectorilor cuprinde următoarele etape: 

1. în  virtutea  atribuţiilor sale,  rectorul  face  propuneri  nominale  pentru  fiecare  
funcţie  de prorector prevăzută la art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie; 

2. rectorul prezintă propunerile de prorectori în plenul senatului universitar, cu 
argumente pentru fiecare propunere; 

3. membrii senatului universitar îşi expun opiniile în legătură cu propunerile   
respective, iar senatul universitar emite un aviz consultativ. 

 
Art. 8. Numirea prorectorilor se face prin decizie a rectorului nou-ales. 

 

CAP. V.2. SELECTAREA  DECANILOR 
 

Art. 9. Pentru funcţia de decan pot candida persoane din cadrul universităţii sau 
din orice facultate de profil din ţară sau străinătate care au gradul didactic de conferenţiar 
universitar, profesor universitar sau echivalent, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
art. 285 alin. (3). 
 

Art. 10. (1) Depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan şi avizarea de 
către Consiliul facultăţii se face la data stabilită conform calendarului alegerilor la 
Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara.    

(2) Pentru funcţia de decan se depun candidaturi care constau în: 
a)  CV Europass; 
b)  Formular de candidatură; 
c)  Plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a 

bazei materiale,   atragerea   de   resurse   financiare   şi   creşterea   prestigiului   
naţional   şi internaţional al facultăţii. 
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(3) Candidatura este făcută publică pe pagina de internet a universităţii. 
(4) Documentaţia va fi depusă în limba română, iar pentru candidaţii care provin 

din afara universităţii va fi însoţită şi de acte doveditoare. 
 

Art. 11. (1) Consiliul Facultăţii audiază separat fiecare candidat, membrii consiliului 

facultăţii pot solicita precizări cu privire la planul managerial. După prezentarea planului 

managerial şi a precizărilor făcute de candidat, Consiliul facultăţii avizează participarea 

candidatului la concurs, prin votul majorităţii simple a membrilor săi, conform Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 211 alin. (4). 

(2) Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin două candidaturi pentru funcţia de 
decan. 

 
Art. 12. (1) Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultăţii, de 

către noul rector al universităţii. Concursul constă în interviu şi susţinerea planului managerial . 
(2) Derularea concursului pentru desemnarea decanilor se face în termen de maxim 

10 zile de la confirmarea rectorului universităţii de către ME - termen stabilit conform 
calendarului alegerilor la Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara,  la o 
dată stabilită de rectorul nou ales. 

(3) Evaluarea competenţelor profesionale şi manageriale ale candidaţilor se 
efectuează de către comisia de concurs, pe baza studierii dosarelor acestora. Comisia de 
concurs este numită de rector. 

(4) În cazul în care nici unul dintre candidaţi la funcţia de decan nu este declarat 
admis în urma concursului, sau este invalidat de Senat, concursul se va relua cu alţi 
candidaţi. 

(5) Decanul selectat de către noul rector este validat de Senatul Universităţii, cu 
majoritatea simplă a voturilor, cu condiţia ca la vot să participe 2/3 din numărul total al 
membrilor din Senat. 

 (6) În urma câştigării concursului, rectorul emite decizii de numire în funcţie a 
decanilor. 
 

CAP. V. 3. DESEMNAREA  PRODECANILOR 
 

Art. 13. (1) Prodecanii trebuie să fie cadre didactice titulare la facultatea respectivă. 
(2) Desemnarea prodecanilor de către decani se face în termen de maxim 5 

zile de la validarea decanilor de către Senatul universităţii, termen stabilit conform 
calendarului alegerilor la Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara, la o 
dată stabilită de decan. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) desemnarea prodecanilor de către decanul 
în funcție se poate face şi pe parcursul exercitării funcției acestuia, caz în care 
mandatul prodecanilor urmând a înceta la data încheierii funcţiei decanului care i-a 
desemnat.  
 

Art. 14.  Procedura de numire a prodecanilor cuprinde următoarele etape: 
1. decanul  face  propuneri  nominale  pentru  numărul  de  prodecani  aprobat  

prin carta universitară; 
2. decanul prezintă propunerile de prodecani în consiliul facultăţii, cu argumente 

pentru fiecare propunere; 
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3. membrii consiliului facultăţii îşi expun opiniile în legătură cu propunerile 
respective. 

 
Art. 15.  Prodecanii sunt avizaţi de Consiliul facultăţii, validaţi de Senatul universitar 

şi sunt numiţi prin decizia rectorului nou ales. 
 

 

 
 
  


