CONTRACT DE MANAGEMENT

PREAMBUL
În conformitate cu prevederile art. 211 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, raportat la art. 213 alin. 2 lit. i) şi alin. 6 lit. c) din Legea nr. 1/2011,
Având în vedere Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 5617/20.12.2019 emis în temeiul art. 209 alin. 1 lit. b, art. 211 alin. 1 şi art. 213 alin.6
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Părţile au convenit asupra încheierii prezentului contract de management privind
exercitarea funcţiei de Rector al Universităţii din Bucureşti, în condiţiile şi cu respectarea
următoarelor clauze:

Capitolul I
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1
Senatul Universităţii din Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Șos. Panduri nr. 90,
sect. 5, în temeiul art. 213 alin. 1 şi alin. 2 lit. i) din Legea nr. 1/2011, reprezentat prin
Conf.

Univ.

Dr.

Claudiu

-

Paul

Buglea,

cetăţean

român,

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
și

Prof.

Univ.

Dr.

Marian

Preda,

cetăţean

român,

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................., în calitate de Rector.

Capitolul II
OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2
(1) Prin prezentul contract, Rectorul se obligă să asigure, pe durata mandatului
său, managementul şi conducerea operativă a Universităţii, cu respectarea programului
de management cuprins în Anexa nr. 1, precum și a criteriilor și a indicatorilor de
performanță managerială prevăzuți de aceasta.
(2) Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi asigură conducerea
executivă a acesteia, având atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare precum şi de
Carta universitară aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Capitolul III
DURATA CONTRACTULUI
Art. 3 Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 4 (patru) ani,
corespunzătoare mandatului rectorului, începând de la data confirmării acestuia prin
Ordinul nr. 5617 din 20.12.2019.

Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4 (1) În exercitarea funcţiei şi mandatului, Rectorul asigură managementul şi
conducerea operativă a Universităţii din Bucureşti în acord cu principiile sistemului
naţional de învăţământ de stat, urmărind promovarea unui învăţământ orientat pe valori,
creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale.

(2) Rectorul va organiza şi administra activitatea Universităţii în condiţii de eficienţă
şi performanţă şi va reprezenta interesele acesteia în vederea la îndeplinirii criteriilor și
indicatorilor de performanţă ce fac parte integrantă din prezentul contract.
(3) Rectorul are şi calitatea de ordonator de credite.
(4) În vederea îndeplinirii rolului său, Rectorul are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea executivă a universităţii;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei Naționale
și Cercetării Științifice;
c) numeşte prorectorii şi stabileşte atribuţiile acestora;
d) organizează concursurile pentru selectarea decanilor dintre candidaţii avizaţi de
consiliile facultăţilor, precum şi pentru directorul general administrativ;
e) propune spre aprobare Senatului universitar structura şi reglementările de
funcţionare ale universităţii;
f) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind
execuţia bugetară;
g) ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor Cartei universitare privind
inviolabilitatea spaţiului universitar;
h) prezintă Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, precum și la
încheierea mandatului, raportul privind starea universităţii potrivit art. 130 alin. 2 din
Legea nr. 1/2011. Raportul va include: situaţia financiară a universităţii, pe surse de
finanţare şi tipuri de cheltuieli; situaţia fiecărui program de studii; situaţia personalului
instituţiei; rezultatele activităţilor de cercetare; situaţia asigurării calităţii activităţilor din
cadrul universităţii; situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
situaţia posturilor vacante; precum şi situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din
promoţiile precedente. Senatul universitar validează acest raport în baza referatelor
realizate de comisiile sale de specialitate.
i) conduce Consiliul de administraţie;
j) emite deciziile de numire şi eliberare din funcţie a titularilor funcţiilor de
conducere din Universitate, în conformitate cu prevederile legii şi ale Cartei universitare;
k) dispune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor;

l) încheie contracte cu terţii, cu avizul Direcției Juridice, Directorului general
administrativ, precum și al celorlalte departamente de specialitate;
m) întocmeşte strategia pe termen mediu a Universităţii din Bucureşti;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senatul universităţii, în conformitate
cu dispoziţiile legale aplicabile şi ale Cartei universitare.
(4) Rectorul poate delega temporar o parte din competenţele sale unuia sau mai
multor prorectori.
(5) În cazul în care rectorul este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia,
exercitarea aceasteia va fi asigurată de unul dintre prorectori, desemnat de Rector sau
de Consiliul de administraţie.
Art. 5 În exercitarea funcției sale, rectorul se bucură de toate drepturile prevăzute
de lege pentru personalul didactic din învăţământul universitar de stat, precum şi cele
specifice funcţiei deţinute.
Art. 6 În limitele competențelor sale, Senatul Universității va asigura Rectorului
toate condiţiile necesare exercitării funcţiei deţinute şi va respecta drepturile acestuia
izvorâte din lege şi din prezentul contract.
Art. 7 (1) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere
în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului
(2) Rectorul declară că are cunoștință de prevederile Cartei Universității, potrivit
cărora persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot
exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.

Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Art. 8 (1) Rectorul va acţiona astfel încât să aplice şi să respecte prevederile Cartei
şi regulamentelor Universităţii din Bucureşti, precum şi deciziile luate de Senatul
universităţii in condițiile legii.

(2) Rectorul îşi va exercita funcţia în conformitate cu dispoziţiile legale în materie,
urmărind în permanenţă, îndeplinirea criteriilor şi a indicatorilor de performanţă
managerială prevăzuți în planul managerial și în planurile operaționale ulterioare.
(3) Aprecierea activităţii rectorului se face prin analizarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor şi criteriilor de performanţă, în condițiile legii.
(4) Rectorul răspunde în faţa Senatului pentru activitatea sa, în condițiile legii.

Capitolul VII
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 9 (1) Pe parcursul executării contractului, părţile pot să modifice, de comun
acord, prin act adiţional, clauzele acestuia.
(2) Dacă este cazul, contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale
ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

Capitolul VIII
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10 (1) Rectorul poate demisiona din funcţie prin cerere scrisă adresată
Senatului Universităţii.
(2) Rectorul poate fi demis de către Senat, în condițiile legii, în cazul nerespectării
de către acesta a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract.
(3) Ministrul educaţiei și cercetării științifice poate revoca din funcţie rectorul în
condiţiile art. 125 din Legea nr. 1/2011.
(4) În afara cazurilor prevăzute mai sus, prezentul contract îşi încetează efectele
şi prin acordul de voinţă al părţilor, prin intervenţia unui caz de incompatibilitate prevăzut
de lege sau prin prezentul contract sau în cazul decesului rectorului.

Capitolul IX
LITIGII. FORŢA MAJORĂ
Art. 11 Dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă neînțelegerile dintre părți
privitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor
prezentului contract vor fi deferite spre soluționare instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 12 Forţa majoră, astfel cum este definită de Codul civil, confirmată de
autorităţile competente, apără părţile de răspundere pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE
Art. 13 Prevederile prezentului contract de management se completează cu
dispoziţiile legale incidente, precum şi cu cele ale Cartei universitare adoptată de Senatul
Universităţii din Bucureşti.
Art. 14 Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………. , în 4 exemplare originale.
Senatul Universităţii din Bucureşti
prin: Președinte, conf. univ. dr. Claudiu – Paul Buglea

Rector,
prof. univ. dr. Marian Preda

