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Capitolul I. Dispoziții generale  
Art.1.  

(1) Prezenta Metodologie conferă baza legală - în conformitate cu Legea nr. 1/ 2011 
cu modificările și completările ulterioare și Carta Universități “Tibiscus” din 
Timișoara (UTT), avizată de Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 
27895/27.03.2019 - a procesului de  selecție și recrutare a rectorului  UTT, 
pentru un mandat de patru ani, respectiv în perioada 2020-2024, în urma 
rezultatului referendumului organizat în cadrul UTT în data de 05.11.2019, 
conform căruia rectorul Universității ”“Tibiscus”” din Timișoara se desemnează 
prin concurs public.  

(2) Data și ora concursului, precum și actele necesare pentru înscrierea la concurs 
se publică online cu minim 15 zile înainte de desfășurarea concursului. 

(3) Calendarul de desfășurare a concursului public pentru ocuparea funcției de 
rector al Universității “Tibiscus” din Timișoara, 2020-2024, este anexat la 
prezenta metodologie (Anexa 1) și Regulamentul de alegere a structurilor și 
funcțiilor de conducere în cadrul Universității “Tibiscus” , denumită în 
continuare UTT , Ediția a II-a (Anexa 7 la Carta UTT) este atașat prezentei 
metodologii. 

Art. 2 

(1) Rectorul se desemnează prin  modalitatea de concurs public pe baza unei 

metodologii aprobate de senatul UTT, conform cu legea educației; 

(2) Alegerea rectorului se face cu avizul consultativ al fondatorului universității (UFA 

Timișoara)/ Consiliului de administrație. 

(3) Senatul are obligația de a aviza minimum 2 candidați. Candidații avizați de senatul 
UTT participă apoi la concursul organizat.  

(4) Avizul se acordă pe baza votului majorității simple a membrilor senatului UTT. 
 
Capitolul II. Comisia de concurs  
Art. 3.  

(1) În conformitate cu articolul 210 din Legea nr. 1/ 2011, Legea Educației 
Naționale, Senatul universitar stabilește o comisie de selecție și de 
recrutare a rectorului formată, în proporție de 50%, din membri ai 
universității și, în proporție de 50%, din personalități științifice și academice 
din afara universității, din țară și din străinătate. Această comisie conține 13 
membri, dintre care cel puțin un reprezentant al studenților sau un absolvent 
al universității desemnat de către studenții din senatul universitar, conform 
Cartei universitare. 

(2) Comisia desemnată de Senatul UTT conține 13 membri, dintre care unul este 
președintele UTT și 3 membri supleanți, dintre care un student. 

Art. 4. 
 În cazul în care unul dintre membrii comisiei nu poate participa, el va fi înlocuit de 
către unul dintre membrii supleanți. 
Art. 5. 
 Membrii comisiei, cu excepția studentului sau absolventului, sunt cadre didactice din 
universitate, membrii ai CA precum și personalități din afara universității. Senatul 
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desemnează 3 membri din cadrul Senatului pentru a face parte din Comisia de selecție 
și de Recrutare a Rectorului. 
 
Art. 6.  
Comisia de  selecție și de recrutare a Rectorului este și comisia de concurs. 
  
Art. 7.  
Președintele Comisiei de concurs este Președintele Universității “Tibiscus” din 
Timișoara /Președintele Consiliului de administrație. 
 
Art 8.  
Componența Comisiei de concurs se aprobă prin hotărârea senatului Universității 
“Tibiscus” din Timișoara și se transmite tuturor persoanelor implicate în procedura de 
concurs în termen de 3 zile de la emiterea hotărârii. 
 
Art 9 
Pentru desfășurarea concursului, toți membrii comisiei de concurs se întrunesc fie fizic 
la sediul UTT fie online  la ora stabilită . 
 
Art 10 
 Hotărârile comisiei se iau prin vot direct, cu majoritate simplă, 50%+1 din totalul 
membrilor comisiei. În caz de balotaj, votul președintelui comisiei este decisiv. 
 
Art 11 
Rezultatul concursului este prezentat de președintele comisiei de concurs printr-un 
proces-verbal și este supus validării senatului.  
 
Art 12 
Eventualele contestații pot fi depuse în termen de 24 ore de la desfășurarea 
concursului și vor fi evaluate de Comisia de contestație, în termen de 24 de ore de 
la depunere. Răspunsul la eventualele contestații va fi formulat în termen de 24 de ore 
de la depunerea contestației la Secretariatul Universității “Tibiscus” din Timișoara. 
 
Capitolul III. Înscrierea candidaților 
 
Art 13 
 La concursul pentru funcția de rector al Universității ”Tibsicus” din Timișoara, se pot 
înscrie persoane care îndeplinesc următoarele condiții: 

a. cadre didactice care dețin titlul de profesor/ conferențiar/ cercetător I/ 
academician și titlul de doctor. 

b. persoane care au contribuit la sporirea prestigiul Universității “Tibiscus” din 
Timișoara și nu au adus prejudicii imaginii acestei Universități. 

c. persoane care nu au suferit condamnări penale. 
 
Art 14 
 Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele acte: 
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a) curriculum vitae 
b) copie diploma de licență 
c) copie diplomă doctor 
d) copii după alte certificate sau acte de studii care să ateste pregătirea științifică 

a candidatului 
e) copie C.I. 
f) cazier judiciar 
g) cerere de înscriere la concurs (Anexa 2 la prezenta metodologie) 
h) Proiect managerial privind dezvoltarea Universității “Tibiscus” din 

Timișoara. 
i) Opis cu toate documentele mai sus menționate. 

 
Art 15 
 Dosarele se depun cu minim 10 calendaristice zile înaintea datei stabilite pentru 
desfășurarea concursului. Juristul Universității “Tibiscus” din Timișoara verifică 
dosarul depus de candidat și îl avizează pozitiv sau negativ (caz în care se va motiva ) 
în termen de 24 ore de la încheierea perioadei de înscriere. 
 
Art 16 
 Avizul pentru participarea la concurs se dă de către membrii senatului Universității 
“Tibiscus” din Timișoara, în baza votului majorității simple, prin studierea 
documentelor depuse de către candidați la dosar, cu 2 zile înainte de concursul 
public și se comunică în maxim 24 ore de la emiterea acestuia. 
 
Art 17 
În situația în care nu se înscriu la concurs sau nu sunt avizați minim doi 
candidați, procedura se reia, senatul stabilind un nou calendar. 
 
Capitolul IV. Desfășurarea concursului 
 
Art 18 
 Concursul constă în prezentarea planului  managerial în fața comisiei; 
  
Art 19 
Planul managerial este notat de fiecare membru din comisie cu un punctaj de la 10 
(minim) la 100 (maxim). Punctajul final este reprezentat de media aritmetică a tuturor 
membrilor comisiei de concurs. Candidatul câștigător este cel care întrunește cel mai 
mare punctaj. 
 
Art 20 
 Desfășurarea online a concursului va fi înregistrată.  
 
Art 21 
 Rezultatele concursului se comunică candidaților și se publică pe site-ul universității.  
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Art 22 
Contestațiile se pot depune la secretariatul Universității “Tibiscus” din Timișoara, în 
termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor. Soluționarea contestațiilor se va face în 
maxim 24 ore de la depunerea lor. 
 
Art. 23. 
Comisia de contestații referitoare la concursul de alegere a rectorului UTT este formată 
din trei membrii al senatului UTT, propuși de senatul UTT. 
 
Art 24 
 În termen de 5 zile de la soluționarea eventualelor contestații, Senatul Universității 
”Tibiscus” din Timișoara se întrunește într-o ședință extraordinară pentru a valida 
rezultatul concursului. Hotărârea senatului se publică pe site-ul universității. 
 
Art 25 
Toate documentele privitoare la concurs și la rezultatele acestuia sunt transmise 
Ministerului Educației și Cercetării, solicitându-se emiterea ordinului de confirmare a 
rectorului.  
 
Capitolul V. Dispoziții finale 
Art 26 

1. Prevederile Cartei Universității “Tibiscus” din Timișoara completează prezenta 
Metodologie. 

2. Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședința senatului din data de 
06.05.2020. 

 
  


