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CONTRACT DE MANAGEMENT 

PREAMBUL 
in confonnitate cu prevederile art. 211 alin. 3, raportat la art. 213 alin. 2 lit. i) �i alin. 6 lit. c) din Legea 
educariei nationale nr. 1/2011 �i art. 46 alin. 2 lit. j) coroborat cu art. 52 alin 3 lit. a) din Carta 
Universitatii de Yest din Timi�oara, 
Avand in vedere Ordinul Ministrului Educatiei �i Cercetarii nr. 5610 din 19.12.2019 privind 
confinnarea domnului Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA in functia de Rector al Universitatii de 
Yest din Timi�oara, 
Avand in vedere Hotararea nr.1/02.03.2020 a Senatului Universitatii de Vest din Timi�oara, privind 
alegerea domnului Prof. univ. dr. Viorel NEG RU in functia de pre�edinte al Senatului Universitatii de 
Vest din Timi�oara, 
Partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de management privind exercitarea functiei de 
Rector al Universitatii de Yest din Timi�oara, 'in conditiile �i cu respectarea unnatoarelor clauze: 

P A.RTILE CONTRACT ANTE 
Art. 1. 
Senatul Universitatii de Vest din Timi�oara cu sediul 'in Timi�oara b-dul Vasile Parvan nr. 4, 
constituit in temeiul art. 208 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, reprezentat prin Prof. univ. dr. 
Viorel Negru in calitate de Pre�edinte 
�i 
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, cetatean roman, nascut la data de 28 noiembrie 1973 in 
municipiul Beiu�, judetul Bihor, domiciliat in municipiul Timi�oara, str. Aurelia Fa.tu Radutu nr. 11, 
identificat cu CI seria TZ nr. 475339 eliberata de SPCLEP Timi�oara la data de 19.10.2018, CNP 
1731128052131, in calitate de Rector 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 2. 
(I) Potrivit dispozitiilor Legii nr. 1/20 I I, in baza prezentului contract, Rectorul asigura managementul
�i conducerea executiva a Universitatii de Yest din Timi�oara, pe baza criteriilor �i a indicatorilor de
performanta manageriala prevazuti in Anexa I, parte integranta a prezentul contract.
(2) Rectorul reprezinta legal universitatea in relatiile cu tertii �i asigura conducerea executiva a acesteia,
avand atributiile prevazute de legislatia in vigoare precum �i de Carta universitara aprobata de Senatul
Universitatii de Vest din Timi�oara.

DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3. 
Prezentul contract se incheie pe durata detenninata, producand efecte de la data semnarii acestuia, 
pentru intreaga perioada a mandatului functiei de Rector, stabilita in conditiile legii. 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PA.RTILOR 
Art. 4. 
(I) In exercitarea functiei pe durata mandatului, Rectorul asigura conducerea executiva a Universitatii
de Vest din Timi�oara, in acord cu principiile sistemului national de invatamant, urmarind promovarea
unui invatamant orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive, volitive �i actionale.
(2) Rectorul va organiza �i administra activitatea Universitatii de Yest din Timi�oara in conditii de
eficienta �i va reprezenta interesele acesteia, conducand la indeplinirea criteriilor �i indicatorilor de
performanta ce fac parte integranta din prezentul contract.
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MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art. 11. 
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(1) Pe parcursul executarii contractului, partile pot sa modifice, de comun acord, prin act aditional,
clauzele acestuia.
(2) Contractul se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia �i care ii
sunt aplicabile.

iNCET AREA CONTRACTULUI 
Art. 12. 
(I) Prezentul contract inceteaza de drept la data expirarii mandatului Rectorului.
(2) Rectorul poate demisiona din functie conform legii.
(3) Rectorul poate fi demis de catre Senatul universitar cand este constatata eel putin una din
urmatoarele situatii:

- nu-�i indepline�te indicatorii de performanta asumati prin contractul de management �i nu
respecta celelalte obligatii specificate in acesta; 

- incalca legislatia �i normele de etica universitara;
- aduce prejudicii intereselor �i prestigiului Universitatii de Vest din Timi�oara;
- se afla intr-una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege pentru functia de Rector.

(4) Ministrul Educatiei �i Cercetarii poate revoca din functie Rectorul in conditiile art. 125 din Legea
educatiei nationale nr. I /2011.
(5) Prezentul contract i�i inceteaza efectele �i prin acordul de vointa al partilor, sau prin aparitia unei
situatii de incompatibilitate prevazuta de lege.

LITIGII. FORTA MAJORA 
Art.13. 
Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea �i interpretarea clauzelor prezentului 
contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in imposibilitatea rezolvarii amiabile acestea vor fi supuse 
solutionarii instantelor judecatore�ti competente. 
Art. 14. 
Forta majora, astfel cum este definita de Codul civil, confirmata de autoritatile competente, apara partile 
de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate. 

DISPOZITII FINALE 
Art. 15. 
Prevederile prezentului contract de management se completeaza cu dispozitiile legate incidente. 

Prezentul contract a fost incheiat astazi 03.03.2020, in 2 exemplare originate, cate unul pentru fiecare 
parte contractanta. 

SENATUL 
Universitatii de Vest din Timi�oara 

Pre�edinte 

Prof. univ. dr. Viorel NEGRU 

RECTORUL 
Universitatii de Vest din Timi�oara 
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