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3. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Scopul
difuzirii

Ex.
nr. Compartiment Functia Modalitatea de

difuzare

3.1
Arhivare 1 DEAC Secretar

CSCIM
Arhivare

3.2 Eviden!d 2 Senatul universititii - Hoterari Secretariat
Senat

Arhivare

J.5 Aplicare ?

Rectorat Rector

Registru
coresponden!5

Prorectoratu I Didactic Ai Asig u rarea Calitatii Prorector
Prorectoratul Managementul Resurselor Prorector
Prorectoratu I Cercetare, Dezvoltare 9i I novare Prorector
Prorectoratul Relalii I nternalionale Prorector
Prorectoratul Relatia cu Studentii Prorector
Prorectoratul I nformatizare si Comu nicatii Diq itale Prorector
Facultatea de Automatici si Calculatoare Decan
Facultatea de lnginerie Chimicd 9i Proteclia Mediului ,,Cristofor
Simionescu"

Decan

Facultatea de Constructii gi lnstalatii Decan
Facultatea de Constructii de Masini $i Management lndustrial Decan
Facultatea de Electronici, Telecomunicalii 9i Tehnologia lnformaliei Decan
Facultatea de lnginerie Electrica, Energetici 9i lnformatici Aplicati Decan
Facultatea de Hidrotehnicd, Geodezie si lnqineria Mediulu Decan
Facultatea de Mecanici Decan
Facultatea de Stiinta si lnqineria Materialelor Decan
Facultatea de Design lndustrial 9i Managementul Afacerilor Decan
Facultatea de Arhitecturi "G.M. Cantacuzino" Decan
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Departamentul pentru Pregitirea Personalului Dldactic - DPPD Director
Directia Generali - Administrativd Director
Directia Resurse Umane Director
Direclia Economicd Director

3.4 lnformare 4 Toate componentele structurii organizatorice Toate
Uz intern

Comunicare
prin e-mail

4. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare gi desfigurare a procesului de
constituire gi de alegere a structurilor gi funcliilor de conducere academici in Universitatea Tehnicd
"Gheorghe Asachi" din lagi.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica pentru organizarea gi desfSgurarea procesului de constituire 9i de alegere a structurilor
gi functiilor de conducere academicd in Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din lagi pentru legislatura
2020 -2024.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Legea Educa[iei Nalionale nr.112Q11, cu modificdrile gicompletirile ulterioare.
3.2. Carta UniversititiiTehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi.
3.3. Ordinul nr.375112015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire gi

de alegere a structurilor gi functiilor de conducere la nivelul instituliilor din sistemul national de
invi[imint superior.

3.4. Legea 29312008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 2412008 privind accesul la propriul dosar gi

deconspirarea Secu rititii.
3.5. Regulamentul de organizare gifunc[ionare a Senatului, REG.05.
3.6. Metodologia privind stabilirea modaliti[ii de desemnarc a Rectorului Universitdlii Tehnice

,,Gheorghe Asachi" din lagi in mandatul 2020-2024.

7. DEFTNTTil ALE TERMENTLOR UTTLTZATTiru pnOCeOUnA

Nr.

crt.
Termenul Defini[ia gi/sau, daci este cazul, actulcare definegte termenul.

1 Alegere Ac[iunea de a (se) alege gi rezultatul ei. Desemnare (a cuiva sau a ceva) dintre
maimulti.

2 Conducere lndrumarea unui grup constituit de oameni, a unei institufii, a unui sector al
treburilor publice, a unei activitati, avdnd intreaga rdspundere din domeniul
resoectiv.

3 Structuri Mod de constituire internd, a unui sistem organizational caracterizat prin
dimensiunile flecdrui compartiment, prin aranjarea lor unul fa[i de celilalt 9i prin

interactiunile lor recioroce.

8. DESCRTEREA ACTTVITATil

Capitolul l. Conditii generale

Art. 1.

(1) Principiile care stau la baza procesului de stabilire gi de alegere a structurilor gi functiilor de conducere
sunt urmitoarele:

a) principiul legalititii;

b) principiul autonomiei universitare;

c) principiul transparenlei,

d) principiul respectirii drepturilor gi libertitilor studenlilor gi ale personalului academic;

e) principiul reprezentativitdlii pe facultd[i, departamente, programe de studii, conform Cartei universitare;

f) principiul respectdrii normelor etice gi deontologice.
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(2) Procesul de stabilire gi de alegere a structurilor gi funcliilor de conducere academici se organizeazd
dupd cum urmeazd:

a) incepAnd cu nivelul de bazd pentru constituirea structurilor de conducere;

b) incepAnd cu nivelul superior in procesul de ocupare a funcfiilor de conducere, cLr exceptia alegerii
directoruluide departament, care se realizeazi in aceeagi gedin[i cu alegerea consiliului departamentului.

Art.2.

(1)Alegerile pentru structurile gifunc[iile de conducere academicd in legislatura2020-2024 se desfdgoard in
conformitate cu legislatia 9i cu prevederile Cartei Universiti[ii Tehnice "Gheorghe Asachi" din lagi in vigoare.

(2) Alegerile structurilor 9i funcliilor de conducere academici se organizeazd pe structurile aprobate pentru
anul universitar 2019 - 2020, prin Hotirdre de Guvern.

(3) ln cazul modificdrii acestor structuri in cursul legislaturii 2020-2024, se organizeazd alegeri in cadrul
noilor formalii, respectAnd prevederile prezentei proceduri.

( ) in toate structurile de conducere academicd, se va asigura reprezentarea membrilor comunitd[ii
universitare, cadre didactice gi cercetdtori cu norma de bazd in universitate, respectiv - unde este cazul -
studen[i de la toate ciclurile de studii universitare gi formele de invdfdm6nt, ponderea studen[ilor fiind de
minimum 25o/o. Excep[ie fac consiliile departamentelor, care nu includ studenli.

(5) in conformitate cu prevederile art. 207, alin. (7) din Legea educaliei nalionale nr. 112011, cu modificdrile
gi completirile ulterioare, in procesul de stabilire gi de alegere a structurilor gi funcfiilor de conducere la
nivelul universitilii, al facultSlilor gi al departamentelor, trebuie si se respecte principiul reprezentativititii pe
facultiti, departamente, sec[ii/ linii de predare, programe de studii, dupi caz, principiu stabilit prin Carta
universitarS.

Art.3.

(1) Mandatul structurilor gi funcfiilor de conducere are durata de 4 ani, inclusiv al directorului CSUD.

(2) Selectarea/ numirea prorectorilor, decanilor gi prodecanilor se finalizeazd conform calendarului propus in
Anexa 7, dupi validarea alegerilor de cdtre Senat 9i dupd confirmarea Rectorului de citre Ministerul
Educa[iei Nationale.

Art.4.

(1) in acelagi mandat, o persoani nu poate exercita decit una dintre funcliile de conducere academicd:
Rector, Prorector, Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, Director al Scolii Doctorale,
Decan, Prodecan, Director de departament.

(2)in func[iile de conducere academicd menlionate la art.4, alin. (1), se aleg cadre didactice titulare, care au
funclia de bazi in universitate, cu prestigiu didactic Ai gtiin[ific, cu aptitudini manageriale, care sd asigure
criteriile de competentd, obiectivitate gi transparenli in luarea deciziilor gi in urmdrirea indeplinirii acestora.

(3) Funcliile de conducere academicd men[ionate la art.4, alin. (1) nu pot fi ocupate de persoane care au
functii de conducere in alte unitdti de invS[imAnt superior sau care au mai mult de lz de normd didacticd
(corespunzitor func[iei de bazd in universitate) in alte structuri decit aceea pe care o reprezintS.

(4) lncompatibilititile pentru toate functiile de conducere academici sunt cele precizate in Carta universitdtii
9i conforme cu Legea 112011. Candida[ii alegi vor depune o declara[ie pe propria rdspundere privind
eventualele incompatibiliti[i. in termen de 30 de zile de la apari[ia stdrii de incompatibilitate, aceasta trebuie
eliminatS.

(5) Nu pot candida, pentru functii de conducere academici, persoanele care implinesc vArsta legalS de
pensionare, pAni la data alegerilor. Pentru structurile de conducere pot candida toate cadrele didactice
titulare.

(6) in cazul vacantdrii uneifunclii de conducere, se organizeazd alegeriin termen de cel mult 3 luni, conform
prevederilor Cartei universitare. in cazul vacantirii unor locuri in Senatul universitar sau in consiliile
facultd[ilor, locurile rdmase libere se ocupd de urmdtorul clasat, ca numdr de voturi, la alegerile pentru
membrii Senatului, respectiv ai consiliilor faculti[ilor. Daci o asemenea persoand nu existS sau in caz de
balotaj, se organizeazd alegeri pentru locurile respective, in acelagi mod ca gi alegerile la termen.

Art. 5.

Alegerile pentru legislatura 2020-2024 se organizeazi:

o la nivelul departamentelor, pentru Directorul departamentuluigiConsiliul departamentului;
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o la nivelulfacultitilor, pentru membrii Consiliuluifacultdlii;
r la nivelul universitilii, pentru membrii Senatului universitilii;
. in Senatul universiti[ii, pentru functiiile de Pregedinte al Senatului; Vicepregedinte gi Secretar;
o la nivelul universitdtii, pentru membrii gi Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de

Doctorat, membrii Consiliului $colii Doctorale gi Directorul $colii Doctorale, conform Metodologiei
specifice, aprobati in Senatul universitar;

. la nivelul universititii, pentru func[ia de Rector.

Art.6.

('1) Alegerile au loc pe bazd de vot universal, direct gi secret. Fiecare persoand are dreptul la un singur vot.

(2)Votul este universal in sensul participiriituturor membrilor, cadre didactice 9i cercetdtori titulari, respectiv
studen[i, din structurile implicate:

a) la alegerile pentru directorii departamentelor gi pentru membrii in Consiliile departamentelor,
participd toate cadrele didactice gi cercetltorii titulari din departament;

b) la alegerile pentru membrii Consiliului facultdlii, personal didactic ai de cercetare titular, participd
toate cadrele didactice gi cercetitorii titulari din facultate;

c) la alegerea reprezentanlilor studentilor in Consiliile facultililor gi in Senatul universitdlii, participd
studen[ii inmatriculati in facultili, in cele trei cicluri ale structurii Bologna.

d) la alegerea membrilor Senatului universitar, personal didactic Ai de cercetare titular, participi toate
cadrele didactice 9i de cercetare titulare din universitate;

e) la alegerea Rectorului participd toate cadrele didactice gi de cercetare titulare din universitate,
precum gi reprezentanlii studenlilor in Consiliile facultitilor gi in Senatul universitdtii, aflati in
exercitarea mandatului.

(3) Cadrele didactice 9i de cercetare aflate in concediu firi salar, concediu medical, concediu de
maternitate, de cregtere a copilului, dar care igi pistreazi calitatea de titular in perioadele mentionate, pot
participa la vot.

(4) Direc[ia Resurse Umane va transmite la faculti[i listele cu persoanele cu drept de vot, cu 14 zile
calendaristice inainte de inceperea procesului de votare in departamente.

Art.7.

(1) in cazul descompletirii listei reprezentanlilor studen[ilor intr-un organism de conducere academicd
(datoriti absolvirii ciclului de studii in care a fost ales, lntreruperii studiilor pe o perioadi mai mare de trei luni
g.a.), locurile rimase libere se ocupd de urmitorul clasat, ca numdr de voturi. Daci o asemenea persoani
nu existi sau in caz de balotaj, se organizeazd alegeri pentru locurile respective, in acelagi mod ca gi
alegerile la termen.

(2) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant in structuri decizionale ale universitd[ii
(Senatul universitS[ii, Consiliul de Administra[ie gi Consiliul faculti[ii) pentru mai mult de 4 ani, indiferent de
perioada in care s-au derulat mandatele gi indiferent de intreruperile acestora.

(3) Durata mandatului studenlilor membri in Consiliul facultdfii gi/sau in Senatul universitilii expird la
absolvirea ciclului de studii din care au fost alegi.

Art. L
(1) Alegerile structurilor de conducere academicd se realizeazd succesiv, la nivelul departamentelor, al
facultSlilor, al Senatului universititii 9i al universitdtii. Alegerile sunt organizate de citre conducerile in
exerci[iu la nivelurile respective.

(2) Organizarea 9i desfSgurarea alegerilor incep dupi adoptarea in Senatul universitSlii a procedurii de
alegeri gi a comunicdrii acesteia citre comunitatea academicd, conform calendarului aprobat de Senatul
universitd[ii.

(3) Calendarul alegerilor este detaliatin Anexa 1.

Art.9.

(1) Senatul universitar desemneazS, la propunerea faculti[ilor gi cu avizul Consiliului de Administratie, un
Birou electoral al universitdtii, ca organism impa(ial, la nivel de universitate, responsabil cu organizarea 9i
desfigurarea alegerilor structurilor 9i functiilor de conducere din universitate.

(2) in vederea realizirii obiectivelor prevdzute
pentru urmitoarele actiuni:

a) actualizarea listelor de vot;

la alin. (1), Biroul electoral al universitilii este responsabil
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b) stabilirea gi aducerea la cunogtin[a publici a amplasamentului secliilor de votare;

c) afigarea listelor de vot arondate pe sectii;

d) stabilirea formei buletinelor de vot pentru alegerea tuturor structurilor de conducere;

e) distribuirea buletinelor de vot pentru alegerea Rectorului gi a membrilor Senatului;

f) centralizarea voturilor si comunicarea rezultatelor.

(3) Biroul electoral al universitdlii este format dintr-un numir impar de membri (7 membri), dintre care unul
are in mod obligatoriu pregdtire juridici gi 2 sunt studenfi.

(4) La prima gedin[d, membrii desemnali in Biroul electoral al universititii aleg, din rAndul lor, prin vot secret,
Pregedintele gi Secretarul Biroului electoral al universitdtii.

(5) Biroul electoral al universitSlii lucreazi in prezenla majoritS[ii membrilor sii gi ia decizii cu votul majoritdtii
membrilor prezenti. ln caz de egalitate de voturi, votul Pregedintelui este hotiritor.

Art. 10.

(1)Constituirea Biroului electoralal universiti[iise consemneazd intr-o Hotirire a Senatului, care reprezintd
actul de investire.

(2) Biroul electoral al universiti[ii indeplinegte toate atributiile ce ii revin potrivit Ordinului 375112015 gi a
Cartei universitare.

(3) Exercitarea corectd gi impa(iali a funcliei de membru al Biroului electoral al universitilii este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligatii atrage rispunderea juridici, civili sau penali, dupi caz.

Birourile electorale ale sectiilor de votare

Art. 11.

(1) Senatul universitar stabilegte numdrul birourilor sectiilor de votare, la propunerea Consiliului de
Administra[ie.

(2) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pentru alegerea Rectorului, a membrilor Senatului
9i a membrilor Consiliilor facultSfilor.

(3) Birourile electorale ale secliilor de votare sunt formate dintr-un numir impar de membri, desemna[i de
Consiliile facultdfilor in care se organizeazi sau de citre Senatul universitar, in cazul secliilor de la nivelul
universiti[ii, pentru alegerea Rectorului 9i a membrilor Senatului.

(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt responsabile cu organizarea gi desfigurarea alegerilor pe
sec[ii de votare.

(5) Membrii desemna[i in birourile electorale ale sectiilor de votare aleg, din rAndul lor, Pregedintele gi

Secretarul Biroului electoral.

(6) Nu pot face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare persoanele care candideazi pentru nivelul
de reprezentare respectiv.

Att.12.

(1) Birourile electorale ale secliilor de votare organizeazd spaliile de votare, stabilite de citre Biroulelectoral
al universitifii.

(2) Secliile de votare sunt previzute cu cabine de vot, in numir suficient pentru numirul de votanli inscrigi
pe listele de vot.

Art. 13.

in vederea realizdrii obiectivelor, birourile electorale de seclie sunt responsabile pentru urmdtoarele actiuni:

- verificarea listelor de vot;

- afigarea listelor de vot;

- distribuirea buletinelor de vot;

- identificarea gi consemnarea in tabele a participdrii la vot;

- centralizarea voturilor gi comunicarea rezultatelor.
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Gapitolul ll. Structuri de conducere - constituire

Art.14.

('1) Departamentele sunt constituite din cadrele didactice gi de cercetare titulare in universitate. Numirul
membrilor in Consiliul departamentului se stabilegte in adunarea de alegeri, urmirindu-se si fie
reprezentate principalele colective din componenla acestuia.

(2) Consiliul departamentului este format din 3-5 cadre didactice gi de cercetare titulare, in calitate de
membri.

(3) Au dreptul de a alege membrii Consiliului departamentului toate cadrele didactice gi de cercetare titulare
din departament.

(4) Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face prin vot universal, direct gi secret al cadrelor
didactice gi de cercetare titulare din departament, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 15.

(1) Consiliile facultililor sunt constituite din reprezentanlii cadrelor didactice gi ai cercetdtorilor titulari din
departamentele care apa(in administrativ de facultate, din reprezentan[i ai departamentelor altor facultili,
care desfigoard activitdli didactice in cadrul facultdlii, precum gi din reprezentanlii studentilor facultd[ii.

(2) Consiliul facultitii este format din maximum 75% reprezentanti ai cadrelor didactice 9i de cercetare
titulare gi din minimum 25oh reprezentanti ai studenlilor din facultate.

(3) Au dreptul de a alege membrii Consiliului facultilii toate cadrele didactice gi de cercetare titulare din
facultate, cu respectarea prevederilor alin. 2.

(a) Au dreptul de a alege reprezentanlii studen[ilor din Consiliul facultSlii studentii facultitii respective, cu
respectarea prevederilor alin. 2.

(5) Alegerea membrilor Consiliului facultdtii se face prin vot universal, direct gi secret al cadrelor didactice gi
de cercetare titulare din facultate, respectiv al studentilor facultitii, cu respectarea prevederilor alin. 2

(6) Repartizarea pe departamente a locurilor pentru cadre didactice gi cercetitori in noul Consiliu al facultSlii
este hotdr6td de Consiliul Facultdlii in exerci[iu, propo(ional cu numdrul de posturi didactice 9i de cercetare
ocupate cu titulari din statul de func[iuni al fiecirui departament. La repartizarea numirului de locuri pentru
departamentele altor facultSli, se va [ine seama de ponderea activititii didactice care revine acelor
departamente in cadrul facultitii. Numirul total de locuri in Consiliul unei facultili, repartizate altor facultiti,
este prezentat in Anexa 2. Pentru aceste locuri pot candida persoanele care au norma didactici integral sau
majoritar la facultatea pentru Consiliul cireia candideazi.

(7) O persoani nu poate fi membru decAt in Consiliul unei singure facultdli.

(8) Numirul membrilor in consiliile faculti[ilor, cadre didactice gi cercetitori titulari, respectiv studen[i este
previzut in Anexa 2.

(9) Daci Decanul nu face parte dintre membrii Consiliului ales, atunci acesta devine membru al Consiliului,
cu respectarea raportului de 75125 lntre cadre didactice gi studenti. Aceasti prevedere nu se aplici si in
cazul prodecanilor. Daci prodecanii nu fac parte din Consiliul facultdtii ales, vor fi membri invita[i la gedin[ele
Consiliuluifaculti[ii, firi drept de vot.

Art. 16.

(1) Senatul universitilii este alcituit din reprezentanlii cadrelor didactice 9i cercetitorilor titulari, respectiv
reprezentan[ii studenIilor.

(2) Senatul universitar este compus din maximumT5o/o cadre didactice gi cercetitori titulari 9i din minimum
25o/o rcprczentan[i ai studentilor, conform principiului stipulat in Carta universitari gi in procedura de alegeri

(3) Toti reprezentantii, membri ai Senatului universitar, firi exceptie, vor fi alegi prin votul universal, direct gi
secret al tuturor cadrelor didactice 9i cercetdtorilor titulari, respectiv al tuturor studen[ilor, cu respectarea
prevederilor alin.2.

(4) Fiecare facultate va avea reprezentan[i in Senatul universitar, conform principiului stipulat in Carta
universitard 9i in procedura de alegeri, cu respectarea prevederilor stabilite de alin. 2.

(5) Au dreptul de a-gi alege membri in Senatul universitar, cadrele didactice 9i cercetdtorii titulari ai fiecdrei
faculti[i, potrivit normelor de reprezentare, conform principiului stipulat in Carta universitard 9i in procedura
de alegeri, cu respectarea prevederilor alin. 2.



Universitatea Tehnici
,,Gheorghe Asachi" din lagi

Prorectoratul Didactic gi

Asigurarea Calitdtii

Procedurd
referitoare la procesulde constituire gide

alegere a structurilor gi funcliilor de conducere
academici pentru legislatura 2020 - 2024

PO.POM.05

Editia4 I Revizia2

Pagina 8/18

Exemplar nr.112

(6) Au dreptul de a-gi alege reprezentanlii in Senatul universitar, studenlii fiecirei facultifi, potrivit normelor
de reprezentare, conform principiului stipulat in Carta universitard gi in procedura de alegeri, cu respectarea
prevederilor alin.2.

(7) Repartizarea pe facultdti gi DPPD a locurilor pentru cadre didactice 9i cercetdtori in Senatul nou ales este
stabiliti de Senatul in exercitiu, propo(ional cu numirul de posturi didactice gi de cercetare ocupate cu

titulari din statele de functiuni ale fiecirei facultiti sau DPPD, pentru anul universilar 2019-2020. Numirul
membrilor in Senatul universitilii, cadre didactice 9i cercetitori titulari, respectiv studenti, este previzut in
Anexa 3.

Capitolul lll. Normele de reprezentare

Art.17.

(1) Numirul posturilor de prodecan se stabilegte, de reguli, in functie de numirul total de studen[i fizici ai

facultilii, la 1 octombrie 2019 dupd cum urmeazi:

. pAni la 500 de studenli - 1 prodecan;

. intre 501 9i 1000 de studenli- 2 prodecani;

. peste 1001 studenti* 3 - 4 prodecani.

(2) Numirul posturilor de prorector se stabilegte in functie de numirultotal de studenli fizici ai universititii, la

1 octombrie, dupi cum urmeazi:

. pini la 3000 de studenti, 1 prorector;

. intre 3001 9i6000 de studenti, 2 prorectori;

. intre 6001 gi 12000 de studenti, 3 prorectori;

. peste 12000 de studenti, 4 - 6 prorectori.

(3) Numdrul total al studentilor este format din studentii de la studii de licenti (cursuri de zt sau serale, in
limba romAni sau in limbi striine), de la masterat (in limba romAnd sau in limbi strdine) gi doctoranzii cu
frecvenld. Doctoranzii care sunt asistenli pe perioadd determinatd participi la alegeri alituride studenti.

(4) Norma de reprezentare in consiliile facultdlilor:
- numirultotal de locuri in consilii: 38% din numirultotal de posturi ocupate cu titulari;
- numdrul de cadre didactice in consilii: 285% din numdrultotal de posturi ocupate cu titulari;
- numdrul de studenti in consilii: 9,5% din numirultotal de posturi ocupate cu titulari.

(5) Norma de reprezentare in Senat pentru cadrele didactice gi de cercetare este, orientativ, de 1/15.

Gapitolul lV. Functii de conducere - ocupare

Art. 18.

(1) Directorul de departament realizeazd managementul gi conducerea operativd a departamentului. in
exercitarea acestei functii, el este ajutat de Consiliul departamentului, conform Cartei universitare.

(2) Directorul de departament este ales prin votul universal, direct gi secret al tuturor cadrelor didactice 9i de
cercetare titulare din departamentul respectiv.

(3) Au dreptul de a fi alese, in calitate de Director de departament, cadrele didactice gi de cercetare titulare
din departamentul respectiv.

Art. 19.

(1) Decanul reprezintd facultatea gi rispunde de managementul gi conducerea facultitii.

(2) Decanii sunt selecta[i prin concurs public, organizat la nivelul faculti[ii, de citre rectorul nou ales al

universitdtii si validat de noul senat.

(3) Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcliei de Decan persoane din cadrul
universitdlii sau din orice facultate de profil din fard ori din striindtate gi care, pe baza audierii in plenul

Consiliuluifacultifii, au primit avizul acestuia de participare la concurs.

(4) Consiliulfacultdlii are obligatia de a aviza minimum 2 candidali pentru functia de Decan.

Art. 20.

Prodecanul reprezintd funclie de conducere la nivelul facultifii, fiind desemnat in acest scop de citre Decan.
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Art.21.

Rectorul reprezinti legal universitatea in rela[iile cu te(ii, realizeazd conducerea executivd a universiti[ii gi

exerciti calitatea de ordonator de credite.

4rt.22.

Prorectorul reprezinti funcfie de conducere la nivelul universitdtii, fiind numit in acest scop de citre Rector,
pe baza consultdrii Senatului universitar.

Art.23.

(1) Funclia de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat este asimilatd funcliei de
Prorector.

(2) Procedura de numire a Directorului Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat este cea stabiliti
in Codul Studiilor Universitare de Doctorat.

(3) Metodologia pentru alegerea Directorului $colii Doctorale gi a Consiliului acesteia este cea stabiliti de
Senatul Universiti[ii.

Art.24.

(1)Au dreptul de a ocupa una dintre func[iile de conducere previzute la art. 18-23, prin alegerisau concurs,
dupd caz, persoanele care nu au implinit virsta legali de pensionare.

(2) Membrii Consiliului de Administra[ie nu pot face parte din Senatul universitifii.

Capitolul V. Alegerile !a nivelul departamentului

Art. 25.

(1) Conducerile in exercitiu ale departamentelor organizeazd desfSgurarea alegerilor pentru urmitorul
mandat.

(2) Candidaturile pentru functia de Director al departamentului se depun la conducerea actuald a
departamentului gi se afigeazd la sediul departamentului, conform calendarului prezentatin Anexa 7. Fiecare
candidat pentru funclia de Director de departament va prezenta programul managerial, un CV gi o declaralie
pe propria rispundere, autentificati notarial, referitoare la colaborarea cu structurile Securititii inainte de
anul 1990, previzuti de Legea 29312008.

(3) Dosarele de candidaturi pentru func[ia de Director de Departament sunt verificate, in vederea stabilirii
conformitd[ii, de cdtre Biroul electoral al faculti[ii. Dupd incheierea alegerilor, dosarele de candidaturd se
arhiveazd la sediul Decanatului facultdlii.

(4) $edintele de alegeri la nivelul departamentelor se desfigoari in prezenta a cel pu[in 213 din membrii
titulari ai departamentului, conform calendarului prezentat in Anexa 1. DacA la prima convocare nu se
intrunegte numirul minim de participanli, gedinfa se reprogrameazdin termen de maximum 24 ore.ln acest
caz, numirul participan[ilor la vot nu mai reprezinti un criteriu de invalidare.

(5) Listele cadrelor didactice gi de cercetare titulare gi data desfigurdrii alegerilor se afigeazi la sediul
departamentelor gi pe paginile web ale facultitilor/ departamentelor, cu minimum 3 zile inainte de data
alegerilor.

Art.26.

(1) ln gedinla de alegeri, legal constituitS, Directorul in exerciliu al departamentului prezinti o informare
asupra activiti[ii desfigurate in perioada 2016-2020, dupi care au loc dezbateri 9i se fac propuneri pentru
desfigurarea activiti[ii in viitor.

(2) Directorul in exercitiu al departamentului prezintd apoi Procedura referitoare la procesul de constituire 9i
de alegere a structurilor 9i functiilor de conducere academici pentru legislatura 2020 - 2024, cu referire la
alegerile de la nivelul departamentului.

(3) ln continuare, lucririle gedinlei de alegeri sunt conduse de citre decanul de vdrsti al departamentului, in
calitate de pregedinte de gedin!i, asistat de cel mai t6ndr membru al acestuia, in calitate de secretar de
gedin[i, dintre cei care nu candideazi pentru funclia de director al departamentului.

(4) Alegerea Directorului departamentului se desfigoard astfel:
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- candida[ii pentru funclia de Director al departamentului igi prezinti, in ordine alfabetici, programul
managerial;

- dupd prezentarea tuturor programelor manageriale, pot fi adresate intrebdri oricirui candidat, in
legiturd cu programul managerial propriu;

- fiecare membru titular al departamentului, prezent la gedintS, primegte un buletin de vot, pe care sunt
inscrise candidaturile in ordine alfabeticS;

- votantii marcheazd cu ,,X" candidatul selectat;

- sunt declarate valabile buletinele de vot pe care este selectat numai unul dintre candida[i;

- in toate celelalte situalii, buletinele de vot sunt declarate nule;

- dupd numdrarea voturilor, se intocmegte o listi a candida[ilor, in ordinea descrescdtoare a numirului
de voturi "PENTRU" ob[inute;

- daci primul candidat din listd are un numir de voturi "PENTRU" mai mare de 50% din numdrul
votanlilor prezenli, acesta este declarat ales Director al departamentului;

- in caz contrar, se organizeazd al doilea tur de scrutin, la care participi candidafii plasa[i pe primele
doui locuri in listi; in caz de balotaj intre mai multi candida[i din fruntea listei, tofi candida[ii aflali in
balotaj participd la al doilea tur de scrutin;

- votul in al doilea tur de scrutin 9i stabilirea rezultatului au loc la fel ca in primul tur;

- dacd nici dupi al doilea tur de scrutin nu este ales Directorul departamentului, se reiau alegerile pe
baza propunerilor ficute de membrii departamentului.

(5) Dupe alegerea Directorului departamentului, acesta face propuneri pentru numdrul de membri ai
Consiliului departamentului. Stabilirea numirului de membri se face prin vot deschis. Candidaturile pentru
membrii Consiliului departamentului se prezinti in adunarea de alegeri. Alegerea membrilor Consiliului
Departamentului are loc prin vot secret, in unul sau mai multe tururi de scrutin, cu respectarea art. 14, alin.
1.

Att.27.

(1) La gedin!a de alegeri se incheie un proces-verbal, care contine desfigurdtorul activitdtii, sinteza
discu[iilor gi a propunerilor, precum gi lista celor alegi, cu menlionarea numirului de voturi obtinut de fiecare.

(2) Procesul-verbal este semnat de citre toli membrii departamentului prezenti la gedin[d gi se depune la
Decanatulfacultiliiin termen de 24 de ore.

(3) Avizarea alegerilor la nivel de departament se face de citre Consiliile facultS[ilor in exerci[iu 9i Consiliul
de Administra[ie in exercitiu, iar validarea se face de citre Senatul universitar in exerciliu.

(4) in cazul vacantdrii func[iei de Director de Departament, pAnd la organizarea gi validarea unor noi alegeri,
Rectorul, la propunerea Biroului Consiliului Facultitii, numegte un Director lnterimar, iar Consiliul de
Administratie stabilegte calendarul alegerilor.

CapitolulVl. Alegeri la nivelul facultifilor
Art. 28.

(1) La nivelul fiecirei facultiti se organizeazi alegeri pentru membrii Consiliului facultd[ii. Consiliul facultitii
este format din personal didactic Ai de cercetare titular, provenit din departamentele facultSlii, ca gi de la alte
facultdti, pe locurile repartizate pentru personalul didactic Ai de cercetare, precum 9i din reprezentantii
studenlilor. Din numdrul de locuri repartizat departamentelor se scade locul pe care Directorul ales al
departamentului il ocupi, de drept, in consiliulfaculti[ii.

(2) Organizarea alegerilor la nivelul facultdlii, pentru cadrele didactice gi de cercetare, intrd in
responsabilitatea Biroului Consiliului in exerci[iu. Consiliul facultilii stabilegte data alegerilor, conform
calendarului alegerilor academice aprobat de Senatul universitilii. De asemenea, Consiliul faculti{ii
stabilegte componenla Biroului electoral al faculti[ii. Biroul electoral alfacultdtii este format din 5 membri.

(3) Listele cadrelor didactice gi de cercetare titulare, cu drept de vot, se afigeazd la sediile faculti[ilor, p6ni
cel tArziu cu 3 zile inainte de data votirii. in listele de votare sunt inscrise cadrele didactice titulare gi

cercetdtorii din facultatea respectivi, cu men[ionarea departamentului in care acegtia funcfioneazd. Se
afigeazd data gi loculvotirii, buletinul de vot (specimen) 9i componenta Biroului electoral al facult5lii.
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(4) Candida[ii pentru un loc in Consiliul facultitii depun un CV (maximum o pagini), care se afigeazi la
sediile facultS[ilor unde candideazd, ca gi pe paginile web ale acestora (firi limitarea intinderii). Pentru un
loc in Consiliul altei facultdli decit cea in care functioneazi, pot candida numai cadre didactice care au
norma didactici integral sau majoritar la acea facultate. Acest fapt trebuie menfionat in CV.

(5) Depunerea candidaturilor se incheie cu cel pulin 3 zile inaintea dateivotirii.

(6) in cazul in care, pentru locurile in Consiliul unei facultili, repartizate altor facultd[i, nu se depun suficiente
candidaturi, locurile pentru care nu existd candida[i se redistribuie departamentelor facultitii de citre
Consiliul facultdlii, cu doui zile inainte de exprimarea votdrii.

(7) Biroul electoral al sec[iei de votare este responsabil de tipdrirea buletinelor de vot (cu o rezervd de 10o/o

pentru inlocuirea exemplarelor neconforme), verificarea gi pistrarea acestora in conditii sigure.

Art. 29.

(1) Fiecare persoani inscrisi pe listele de votanti va primi un buletin de vot care va con[ine, in ordine
alfabetici, candidatii pentru fiecare departament, cu menlionarea numirului de locuri atribuit
departamentului. ln mod distinct, vor fi evidenliate locurile rezervate departamentelor din alte facultiti, cu
men[ionarea numdrului total de locuri rezervat pentru acegti candidati, inscrigi in ordine alfabetici, indiferent
de departamentul din care provin. Buletinele de vot vor avea aplicatd pe verso gtampila facultdlii.

(2) Votul pentru membrii Consiliului facultdtii se considerd valabil exprimat dacd pe buletinele fiecdrui
departament sunt marcate cel mult atAtea persoane c6te locuri are repartizate acel departament. La fel se
procedeazd cu buletinul de vot pentru locurile repartizate altor facultd[i. Daci aceastd regulS nu este
respectatd, buletinul de vot respectiv se declari nul.

(3) Se declari alese pentru Consiliul facultilii, persoanele care intrunesc cel mai mare numir de voturi
valabil exprimate, in ordine descrescdtoare, pini la ocuparea numirului de locuri repartizate
departamentelor facultd[ii 9i de la alte facultiti.

(4) in caz de balotaj, care afecteazd ocuparea locurilor repartizate unui departament, se repetd votarea in
termen de24 de ore, numai pentru acele locuri, mentinAnd candida[iiafla[iin balotaj.

(5) in cazul vacantirii unui loc in Consiliu, acesta se ocupd de urmitorul clasat, in ordinea numirului de
voturi din departamentul respectiv, daci existi o astfel de persoani.incaz contrar, se organizeazi alegeri
noi pentru acel loc.

(6) Scrutinul este validat daci la alegeri participi peste 50% din numirul cadrelor didactice gi cercetdtorilor
titularicu dreptde votdin facultate.lncaz contrar, se repetl votarea a doua zi. De aceasti dati, numirulde
participanli la vot nu mai este criteriu de validare.

Art.30.

(1) Dupi incheierea votdrii, Biroul electoral al Sec[iei de votare a facultilii va incheia un proces-verbal, care
va consemna numirul persoanelor cu drept de vot inscrise pe listele de alegitori, numirul persoanelor
participante la vot, numirul de voturi valabil exprimate, numirul de voturi anulate, numirul de voturi oblinute
de fiecare candidat pe departamente gi lista candidalilor declarati alegi pe departamente, in ordinea
numiruluide voturi obtinute de acegtia.

(2) Procesul-verbal, semnat de to[i membrii Biroului electoral, listele de votanti cu semniturile participan[ilor
la vot gi buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliului facultiti, se depun la Decanatul faculti{ii, in
termen de24 de ore de la exercitarea votului.

(3) Consiliul in exercitiu al facultdtii valideazd rezultatele alegerilor la nivelul facultitii. Extrasul din procesul-
verbal al gedintei de Consiliu, in care sunt mentionate rezultatele alegerilor gi votul din Consiliu, se transmite
Biroului electoral al universitd[ii gi Consiliului de Administratie, in vederea validirii alegerilor de citre Senatul
universitar in exerci[iu.

Capitolu! V!!. Alegerea reprezentanfilor studen(ilor in consiliile faculti[ilor 9i in Senatul universititii

Art.31.

(1) Alegerea reprezentantilor studentilor se desfigoari pe facultS[i, pentru Consiliile facultitilor gi pentru
Senatu I universitd[ii.

(2) Organizarea alegerilor revine studentilor membri in Consiliul facultS[ii in exercitiu, care constituie Biroul
electoral studentesc, fird participarea studentilor care candideazd pentru un loc in Consiliul facultdtii,
respectiv in Senatul universiti[ii. Daci in acest fel numirul membrilor Biroului electoral este mai mic decit
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numdrul domeniilor de studii din facultate, plus un pregedinte qi un secretar, Biroul electoral se completeazd
cu studen[i din ultimul an de studii din fiecare ciclu de studiu de la domeniile de studii neacoperite.

(3)Au drept de vot studenJii inmatriculati la inceputul anului universitar 2019-2020,|a toate ciclurile de studii
universitare.

(4) Consiliul facultilii hotdrdgte asupra nivelului de reprezentativitate al studen[ilor in Consiliul facultSlii: dupd
cicluri sau dupi cicluri gi domenii de studiu.

Att.32.

(1) Grupul de studen[i, membri in Consiliul facult5lii in exerciliu, organizeazd Biroul electoral studenlesc,
format din 5-7 membri, alegAnd un Pregedinte gi un Secretar. Biroul Consiliului facultd[ii avizeazd
componenta Biroului electoral studen[esc al facultitii.

(2) Biroul Consiliului facultd[ii in exercitiu asigurd conditiile materiale necesare votirii: buletine de vot, cabine
de vot, urne de vot. Secretariatele faculti[ilor intocmesc listele studenlilor cu drept de vot, distinct pe cicluri
de studii gi le transmit Biroului electoral studen[esc.

(3) Biroul electoral studen[esc al facultS[ii stabilegte repartizarea locurilor pentru reprezentan[ii studen[ilor in
viitorul Consiliu al facultilii, pe cicluri de studii/cicluri si domenii de studii, gi transmite lista respectivS, spre
avizare, Biroului Consiliului facultilii in exerci[iu.

(4) Biroul electoral studentesc asiguri difuzarea informa[iilor privind locul, data gi intervalul orar al exercitirii
votului, precum gi numdrul de locuri pentru reprezentantii in Consiliul facultdtii 9i in Senat, atdt la sediul
facultitii, cit gi la ciminele locuite de studentiifaculti[ii, cu cel pufin o sdptimini inainte de ziua votirii.

(5) Candida[ii pentru locurile de reprezentan[i ai studentilor in Consiliile facult5lilor gi/sau in Senat depun
Figa candidatului la Biroul electoral studen[esc. Candidaturile se fac publrce atAt la afigierul facultSlii unde
sunt inmatriculati, cAt gi la ciminele locuite de studen[ii faculti[ii. Figa candidatului trebuie sd con[ind: date
personale, privind atAt calitatea de student (forma de studii, anul de studii, domeniul/ programul de studii),
c6t 9i informa[ii privind performan!ele atinse, precum situa[ia gcolari, activitatea gtiinIifici, func[ii in
organizatii studentegti, activitili de voluntariat etc. Conducerea facultSlii confirmi, prin semnituri gi
gtampild, corectitudinea datelor inscrise in Figa candidatului

(6) Se intocmesc buletine de vot separate pentru alegerea studenlilor membri in Consiliul facultilii gi pentru
Senatul universitifii. Pe buletinele de vot pentru Consiliul facultilii este inscrisd lista candida[ilor de la un
ciclu de studii/domeniu de studii din facultate, cu precizarea numdrului de locuri atribuit ciclului de studii/
domeniului de studii respectiv. Pe buletinul de vot pentru alegerea reprezentantilor studenlilor in Senatul
universitd[ii se inscrie lista candidatilor, cu precizarea numdrului de locuri. Buletinele de vot (specimen) se
afigeazi in preziua votdrii, la sediul facultS[ii gi la sala de votare.

(7) Studentii care se prezinti la vot depun la Biroul electoral studentesc actul de identitate sau carnetul de
student, vizat pentru anul universitar in curs, primesc un buletin de vot pentru Consiliul faculti[ii de care
apa(in gi un buletin de vot pentru Senatul universitilii, semneazd in tabelul nominal, igi exerciti votul prin
marcare cu ,,X" a candida[ilor selectali, depun buletinul in urna corespunzitoare, dupd care primesc actul de
identitate sau carnetul de student. Pentru alegerile studenfilor in consiliile facultdlilor, va exista un buletin de
vot comun, care va con[ine to[i candidafii, pe cicluri de studii/cicluri qi domenii de studii, specificAndu-se
numirul de locuri alocat pe fiecare ciclu de studii/ciclu gi domeniu de studii, acegtia fiind vota[i de citre toti
studen(ii inmatricula{i in anul universitar 2019-2020, indiferent de ciclul gi domeniul de studii.
Pentru alegerea reprezentanlilor in Senatul universitar, vor vota to{i studenlii din facultate, indiferent de ciclul
de studii. La repartizarea locurilor in Senatul universitar, nu se [ine cont de ciclul de studii.

(8) Se consideri valabile buletinele de vot introduse in urnd care indeplinesc simultan urmdtoarele condi{ii:
numdrul de candida[i marcali, in locurile destinate, este cel mult egal cu numirul de locuri atribuite gi poartd
pe verso gtampila facultilii. in toate celelalte cazuri, buletinele de vot se declari nule.

(9) Se declard alegi in noul Consiliu al facultdtii, respectiv in Senatul universititii, candidatii care au intrunit
cel mai mare numdr de voturi valabil exprimate, in ordine descrescitoare, respectAnd repartizarea locurilor
pe ciclurile de studii din facultate.

(10) Scrutinul este validat daci la alegeri participi peste 50% din numirul studenlilor cu drept de vot. in caz
contrar, se repetd votarea in termen de o siptim6nd. De aceasti dat5, numdrul de participanti la vot nu mai
este criteriu de validare.

(11) Dupd incheierea votirii, Biroul electoral studen[esc anuleazd buletinele de vot nefolosite 9i incheie un
proces-verbal, care contine urmdtoarele informalii: componen[a Biroului electoral cu afilierea membrrlor
acestuia, locul, data gi intervalul orar de exercitare a votului, lista candidalilor gi afilierea acestora, numdrul
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de studenti inscrigi pe listele de vot, numirul de studenti care au votat pe cicluri de studii, numirul de voturi
obtinut de fiecare candidat, numirul de voturi nule, lista candida[ilor alegi. Se atageazi listele nominale cu
semnituri gi buletinele de vot clasate pe domenii gi candida[i, in ordinea descrescdtoare a numirului de
voturi obtinute. Semneazi toti membrii Biroului electoral.

('12) Documentele menlionate la alin. (11)se depun la conducerea facultilii, urmAnd a fi supuse validdrii de
citre Consiliul facultilii aflat in exerci[iu, dupi care se arhiveazi.

(13) Studentii alegi ca membri in noul Senat aleg dintre ei un reprezentant in Consiliul de Administrafie al
universitilii.

Art. 33.

(1) Dupi desfSgurarea alegerilor in toate colectivele de studenti, se intrunesc consiliile facultd[ilor in
exercitiu, care analizeazi modul de desfigurare a alegerilor 9i valideazi rezultatele votirii.

(2) Senatul in exercitiu valideazS alegerea studenlilor membri in consiliile faculti[ilor 9i in Senatul
universitdtii.

(3) Dupi validarea alegerilor, procesele-verbale ale gedintelor de alegeri, listele de votanli semnate, precum
9i buletinele de vot se arhiveazi la secretariatele facultililor.

Capitolul Vlll. Alegerea membrilor Senatului universitar

Art. 34.

(1) Consiliul de Administra[ie propune, iar Senatul universititii aprobi componenta Biroului electoral al
secliei de votare pentru alegerea membrilor Senatului. Biroul electoral al sec[iei de votare este format din
cAte un reprezentant al fiecirei faculti[i gi doi studen[i. Biroul electoral al secliei de votare este condus de un
Pregedinte gi un Secretar, alegi prin vot deschis de cdtre membrii Biroului electoral al secliei. Biroul electoral
al universitilii stabilegte locul de desfdgurare a alegerilor, precum gi intervalul orar de exercitare a votului.
Biroul electoral al universitSlii stabilegte forma buletinului de vot, afigeazi un exemplar la avizierul
universiti[iigi pe pagina web a universitdlii.

(2) Alegerea membrilor Senatului universitdlii, personal didactic Ai de cercetare titular, organizati de citre
Biroul electoral al universitS[ii, are loc la nivelul universitd[ii, intr-un loc unic, folosind una sau mai multe urne
de vot. Votarea se consideri valabilS dacd participd peste 50% din persoanele inscrise pe listele de votanti.
Listele cu persoanele cu drept de vot, inscrise alfabetic, se afigeazd, distinct pe facultiti, la sediul
universititii gi pe pagina web a universitilii.

(3) Dacd nu se intrunegte participarea minimi la vot, se reface votarea in ziua imediat urmdtoare, numirul
de votanli nemaifiind condifie de validare.

(4) Candidalii pentru un loc in Senatul universitar depun, la Registratura universiti[ii, un dosar cuprinzind:
CV in format liber, concentrat la o pagind in format tipdrit (in doud exemplare originale) 9i un CV in format
electronic pe CD. Dupi inregistrare, dosarele se transmit Biroului electoral al universitilii, care afigeazi CV-
urile candida[ilor la sediul universititii gi pe paginile web ale universitilii gi ale faculti[ilor pentru care acegtia
candideazd. Pentru publicare pe site-ul universiti[ii nu se limiteazi intinderea CV. Pentru a limita spaliul
virtual ocupat, in CV se poate introduce un hyperlink citre o adresi personali care conline informalii
suplimentare. Pentru un loc in Senatul universitar pe locurile repartizate unei faculti[i, pot candida numai
cadre didactice care au norma didactici integral sau majoritar la acea facultate. Acest fapt trebuie men[ionat
in CV.

(5) Depunerea candidaturilor se incheie cu 3 zile inaintea zilei de votare. Publicarea candidaturilor se face
imediat dupi incheierea perioadei de depunere a acestora.

(6) Fiecare persoani inscrisi pe listele de votan[i gi care se prezinti la vot va primi un pachet (brogurd) cu
buletine de vot, care va conline candida[ii inscrigi pentru c6te o facultate, in ordine alfabeticd, cu
mentionarea departamentului in care acegtia funclioneazi gi a numirului de locuri in Senat repartizat
facultilii. Buletinul de vot (pachetul) va purta pe verso gtampila de control a Biroului electoral al universitdlii.

(7) Votul pentru membrii Senatului universitSlii se consideri valabil exprimat dacd pe buletinele de vot sunt
marcate cel mult atAtea persoane cAte locuri au fost repartizate acelor facultiti. Daci aceste conditii nu sunt
intrunite, buletinul (buletinele) de vot respectiv(e) se anuleazS.

(8) Dup6 incheierea votdrii, in sala de votare rdmin: membrii Biroului electoral al sec[iei de votare pentru
Senat, reprezentanli ai Biroului electoral al universitdlii gi reprezentanli ai Ministerului Educaliei Na[ionale,
fdri a fi permis accesul altor persoane.
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(9) Se declari alegi, pentru un loc in Senatul universit5lii, candida[ii care au obtinut cele mai multe voturi
valabil exprimate, in ordine descrescitoare, pAni la ocuparea locurilor repartizate fiecirei facultdti.

(10) Dupd incheierea alegerilor, Biroul electoral al secfiei de votare redacteazd un proces-verbal, care
trebuie sd conlini informatii privind organizarea votului, numdrul de persoane inscrise pe listele de vot,
numdrul participantilor la vot, numirul buletinelor de vot anulate, candidalii alegi, grupa[i pe faculti[i, cu
mentionarea numdrului de voturi obfinut de fiecare, numele gi semniturile tuturor membrilor Biroului electoral
al secliei de votare, data intocmirii.

(11) Procesul-verbal al Biroului electoral al sec[iei de votare se inainteazi Biroului electoral al universitd[ii,
care il supune spre avizare Consiliului de Administralie. Validarea alegerilor membrilor noului Senat, in baza
avizului Consiliului de Administratie, se face de cdtre Senatul in exerciliu. Dupi validare, procesul-verbal se
arhiveazd impreund cu toate materialele votirii: listele nominale cu semnituri gi buletinele de vot.

(12)in cazulvacantirii unui loc in Senat, acesta se ocupd de cdtre urmdtorulclasat, in ordinea numiruluide
voturi la facultatea respectivi. Dacd nu existi o astfel de persoani, se organizeazi alegeri noi pentru acel
loc.

(13) in caz de balotaj care afecteazi ocuparea locurilor repartizate unei facultdli in Senatul universitar, se
reiau alegerile pentru locurile respective, in termen de24 ore, pentru candida[iiafla[iin situalie de balotaj. La
reluarea alegerilor, nu se mai impune o coti de participare la vot.

Capitolu I lX. Alegerea Rectoru I u i u n iversititi i

Art. 35.

(1)Alegerea Rectorului universitdtii se face conform rezultatului referendumului din data de 18.06.2019 gi
anume prin votul universal, direct gi secret al cadrelor didactice 9i cercetitorilor titulari, precum 9i al
reprezentan[ilor studen[ilor in Consiliile facultifilor gi in Senatul universitar, aflali in exercitarea mandatului.

(2) Alegerea Rectorului se desfdgoard simultan cu alegerea membrilor Senatului, intr-o sec{ie de votare
separatS.

(3) Consiliul de Administralie propune, iar Senatul aprobi, componen[a Biroului electoral al secfiei de votare
a Rectorului, format din 13 membri, 11 reprezentan{i ai fiecdrei facultdli si 2 studenti.

(4) Biroul electoral al secliei de votare a Rectorului igi alege prin vot deschis Pregedintele gi Secretarul.

Art. 36.

(1) Candidaturile la func[ia de Rector se depun la Registratura universitd[ii, de unde sunt preluate de citre
Biroul electoral al universitilii, care le afigeazd la sediul universiti[ii gi pe pagina web www.tuiasi.ro.

(2) Fiecare candidat va depune un dosar con[inind: programul managerial pentru perioada 2020 -2024, CV
9i o declara[ie pe propria rispundere, autentificati notarial, referitoare la colaborarea cu structurile
Securitd[ii, prevdzuti de Legea 2931 2008. Documentele vor fi prezentate in format tipirit (in 2 exemplare) 9i
in format electronic pe CD.

(3) Candidaturile se inregistreazd la Registratura universitSlii gi se depun la Biroul electoral al universitd[ii, in
intervalul specificat in Anexa 1.

(4) Candidalii pot organiza intAlniri cu membrii comuniti[ii academice, in spaliile universiti[ii, pAni cel mai
tdrziu cu 48 de ore inainte de exercitarea votului, dupi un program propus spre avizare Biroului electoral al
universitdfii, in prima zi lucrdtoare de dupi incheierea perioadei de depunere a candidaturilor. ln cazul in
care apar suprapuneri in timp si spaliu a int6lnirilor programate, Biroul electoral al universititii va negocia cu
fiecare candidat, separat, situafiile apirute.

(5) La solicitarea candida[ilor, conducerile facultililor organizeazd int6lniri cu candidafii la funclia de Rector,
conform calendarului avizat de citre Biroul electoral al universitd{ii.

(6) Candida[ii i9i pot desemna cAte un observator pe lAngd Biroul electoral al secliei de votare a Rectorului.
Acegtia vor supraveghea procesul de votare gi de numirare a voturilor, fdrd a se implica direct in activitSlile
desfdgurate de Biroul electoral al secliei de votare.

Art. 37.

(1) Biroul electoral al sec[iei de votare a Rectorului are drept atribu[ii: organizarea 9i monitorizarea votirii
stabilirea rezultatului votdrii, depunerea tuturor materialelor referitoare la procesul de votare.
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(2) Biroul electoral al universitilii propune intervalul orar, locul exercitirii dreptului de vot, forma gi continutul
buletinului de vot 9i le supune avizirii Consiliului de Administralie in exerciliu. Buletinul de vot contine lista
candida[ilor valida[i in ordine alfabetici.

(3) Biroul electoral al universitilii primegte, de la Direc[ia Resurse Umane, cu 14 zile inaintea alegerilor,
listele cu persoanele cu drept de vot, cadre didactice gi cercetitori gtiinlifici titulari gi, de la secretariatele
facultdtilor, listele cu studenlii membri in consiliile facultdlilor gi in Senat, afla[i in exercitarea mandatului.
Toate listele purtind semnitura decanilor/ Directorului DPPD, sunt verificate pentru a nu exista persoane
trecute de mai multe ori gi sunt afigate In acelagi loc cu candidaturile la func[ia de Rector.

(4) Biroul electoral al universitS[ii redacteazi gi afigeazS, la sediul universitdtii, la locul exprimdrii votului, ca
gi pe pagina web, informatiile mentionate la alin. (2), modul de exercitare a votului, condi[iile de validare a
votului, forma gi continutul buletinului de vot marcat drept "specimen".

(5) Biroul electoral al universitSlii se ingrijegte de tipdrirea buletinelor de vot, cu o rezervd de 10% pentru
inlocuirea exemplarelor neconforme, le verifici gi le pistreazi in condi[ii sigure, intr-un seif cu doui
incuietori, ale ciror chei sunt pistrate de Pregedintele gi Secretarul Biroului electoral. Buletinele poartd pe
verso gtampila de control a Biroului electoral al universititii.

Art. 38.

(1) Exercitarea dreptului de vot are loc intr-un singur loc pentru toti votan[ii, spa(iul fiind amenajat cu cabine
de vot gi urni unic6, transparentS.

(2) Votarea este considerati valabili daci participd peste 50% din numirul total de persoane inscrise pe
listele de votan[i, cadre didactice, cercetitorigi studen[i.

(3) Fiecare persoand cu drept de vot depune, la prezentare, actul de identitate, respectiv carnetul de student
vizat pe anul universitar in curs, primegte un buletin de vot, gtampila ,,VOTAT", semneazi in listele nominale,
voteazi in secret, depune buletinul de vot in urni gi primegte actul de identitate de la Biroul electoral al
sec[iei de votare.

(a) Votul se considerd valabil exprimat dacd pe buletinul de vot este marcat cu gtampila ,,VOTAT" numele
unui singur candidat pe locul special destinat gi buletinul de vot poartd pe verso gtampila de control a
Biroului electoral al universitilii. in toate celelalte situalii, votul este anulat.

(5) Dupi expirarea timpului alocat votirii, se intrerupe inmdnarea buletinelor de vot. in cazul unui numdr
mare de persoane care agteaptd si voteze, Biroul electoral al secliei de votare poate hotiri, cu majoritate de
voturi, prelungirea votdriicu o or5.

(6) Dupa incheierea votirii, in sala de votare rdmin: membrii Biroului electoral al secliei de votare pentru
Rector, reprezentan[i ai Biroului electoral al universitilii, reprezentanlii candida[ilor gi reprezentanti ai
Ministerului Educa{iei Na[ionale, fird a fi permis accesul altor persoane.

(7) inainte de numdrarea gi sortarea buletinelor din urni, se calculeazd numirul de persoane care au
semnat in listele de votanti. Votarea se consideri validi daci numirul persoanelor care au votat este de
peste 50% din numirul celor inscrigi in liste. Dac5 aceastd cerinti nu este satisfdcutS, documentele votdrii
(listele de votan[i cu semnituri gi buletinele de vot folosite) se arhiveazd,fdrl a se mai numira voturile. in
aceste condilii, votul se reia la interval de o siptimAni, validarea acestuia nemaifiind conditionati de
numirul participanfilor la vot.

(B) Deschiderea urnei gi numirarea buletinelor de vot se face de cdtre Secretarul Biroului electoral al secfiei,
asistat de citre studen[ii membri in Biroul electoral. Ceilal[i membri ai Biroului electoral al sec[iei urmdresc
efectuarea corectd a acestei numiritori. Numirul de buletine de vot din urni trebuie si fie egal cu numdrul
de semnituri din listele nominale de votanti. Daci acest fapt nu se verifici, se consemneazd in Raportul
Biroului electoral numirul de buletine de vot, numirul de participanti la vot gi cauza probabili a acestei
neconcordan!e.

(9) Se consideri ales, pentru funclia de Rector, candidatul care intrunegte mai mult de 50% din numirul
votanlilor prezenti la vot.

(10) Dacd nici unul dintre candidati nu obtine numirul necesar de voturi, votarea se reia peste o siptimAni,
iar pe buletinul de vot vor rimAne numai primii doi candida[i, in ordinea descrescitoare a numdrului de voturi
ob[inute. in caz de balotaj pe locul int6i, la cel de-al doilea tur de scrutin participd toli candida[ii de pe acest
loc. ln caz de balotaj pe locul al doilea, la cel de-al doilea tur de scrutin participd toti candida{ii situa[i pe
primele doui locuri.

(11)Al doilea tur de scrutin se desfSgoari in aceleagi conditii ca gi primul tur de scrutin.

(12) La al doilea tur de scrutin, se declard ales candidatul care a obtinut numdrul cel mai mare de voturi.
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(13) Dupa incheierea alegerii Rectorului, Biroul electoral al secfiei de votare redacteazi un Raport care
trebuie si confind informatii privind organizarea votului, numirul de persoane inscrise pe listele de vot,
numdrul participanlilor la vot, numirul de voturi valabil exprimate, numirul de voturi anulate, numirul de
voturi ,,PENTRU" fiecare dintre candidati, in fiecare tur de scrutin, rezultatul final privind alegerea Rectorului,
observa[ii privind incidentele apirute la votare, numdrul contestatiilor primite gi rezultatul solu[ionirii
acestora, numele gi semndturile tuturor membrilor Biroului electoral al secfiei de votare, data intocmirii.

(14) Raportulse transmite Birouluielectoralal universitdtii, care il supune avizdrii ConsiliuluideAdministralie
in exercifiu, in maximum 3 (trei) zile de la alegerea Rectorului, care constatd daca s-a respectat procedura
de votare. Senatul universitdtii, in exerci[iu, valideazi rezultatul alegerilor noului Rector.

(15) Dupa validare, rapoartele Biroului electoral al sectiei de votare gi Biroului electoral al universitdtii se
arhiveazd, impreuni cu toate materialele votdrii: listele nominale cu semnituri gi buletinele de vot sortate pe
categorii (voturile pentru fiecare candidat, voturile anulate).

Art. 39.

Pentru confirmarea Rectorului ales, prin Ordin al Ministrului, se depune la Ministerul Educafiei Na[ionale, un
dosar care cuprinde:

a) raportul Biroului electoral al universitd[ii;

b) procedura proprie de alegeri;

c) programul managerial gi curriculum vitae ale Rectoruluiales;

d) documentul prin care se atesti statutul de titular al Rectorului in Universitatea Tehnici "Gheorghe Asachi"
din lagi;

e) declaralia pe proprie rispundere a Rectorului, previzuti de Legea nr. 293/ 2008.

Capitolul X. Alegerea Pregedintelui Senatului

Art.40.

Senatul in exercifiu convoaci Senatul nou ales, care alege Pregedintele Senatului, Vicepregedintele gi
Secretarul, in conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare gifunclionare al Senatului.

Capitolu I Xl. N um irea/selectarea prorectorilor, decanilor gi prodecanilor

Att.41.

(1) Prorectorii sunt numili de citre Rector, cu consultarea Senatului nou ales. Consultarea Senatului se
face prin vot, pentru fiecare prorector.

(2) Selectarea decanilor are loc dupd numirea prorectorilor gi se desfdgoari prin concurs public, organizat
de Rectorul ales.

(3) Decanii selectati prin concursul organizat de Rectorul ales, igi desemneazi prodecanii gi prezintd
Consiliului ales, atributiile acestora.

(4) in cazul vacantirii funcliei de Decan, pind la organizarea concursului public, Rectorul deleagi unui
Prodecan atribu[iile Decanului.

(5) Dacd se vacanteazd un post de prodecan, atribu[iile sale vor fi preluate de citre un alt prodecan, sau
de decanul faculti[ii. Preluarea atribu[iilor este aprobati de citre Consiliul facultilii.

(6) La propunerea Decanului facultdlii, se poate desemna un nou prodecan, cu respectarea prevederilor
prezentei proceduri.

(7) Prorectorii, decanii gi Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat in mandatul 2020 -
2024 sunt membri in Consiliul de Administralie al universit5[ii.

9. DTSPOZTTil FTNALE

Art.42.

(1) Desfdgurarea neconformd a procesului electoral poate fisesizati, dupd cum urmeazd:
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(a) Abaterile de la calendarul anuntat al procesului electoral se sesizeazi, in timp util, la conducerile
departamentului, facultitii sau universititii, dupi caz, care sunt obligate si remedieze imediat
neconform itatea sesizatS.

(b) Persoanele cu drept de vot, cadre didactice gi de cercetare titulare gi studenli, pot depune sesiziri
cu privire la neinscrierea in listele de votan[i sau inscrierea gregiti a numelui in liste. Contestaliile se
depun la secretariatele facultitilor care au intocmit listele, p6nd cel mai tirziu cu 24 ore inaintea
votirii.

(c) Neregulile in desfigurarea procesului de votare, inclusiv la numirarea voturilor, se sesizeazi
imediat la Biroul electoral al secliei de votare, respectiv la Biroul electoral al universitilii, dupd caz,
care rezolvd imediat situa[ia sesizati.

(2) Sesizirile depuse cu privire la desfigurarea neconformi a procesului electoral pot viza numai aspecte
procedurale.

(3) Modalititile de desemnare gi revocare din func[ie a persoanelor care ocupd funclii de conducere sau
care fac parte din structurile gi organismele de conducere ale universiti[ii, in conformitate cu legislalia in
vigoare, sunt prevdzute in Carta universitard.

Art.43

(1) Noile structuride conducere intri in funcliune de la data validdriiconstituiriiacestora de cdtre Senat.

(2) Noii directori de departament igi incep mandatul pe data de 5.04,2020.

(3) Mandatul noului Rector incepe la data confirmirii acestuia prin Ordin de Ministru.

(4) Prorectorii igi Tncep mandatul dupd expirarea mandatelor anterioare.

(5) Decanii gi prodecaniiigi incep mandatul pe data de 5.04.2020.

4rt.44.

in termen de 30 de zile de la intrarea in funcliune a noilor structuri, persoanele alese sau numite in funclii de
conducere (Rector, prorectori, decani, prodecani, directori de departamente) vor depune la Biroul Personal
declaralia pe proprie rdspundere, autentificati notarial, privind necolaborarea cu structurile Securitd[ii ca
polilie politicd.

10. ANEXE

Anexa 1 PO.POM.05 - A1 - Calendarul alegerilor pentru legislatura 2020 - 2024

Anexa 2 PO.POM.05 - A2 - Numirul membrilor in consiliile facultdlilor pentru legislatura 2020 - 2024
Anexa 3 PO.POM.OS - A3 - Numdrul membrilor in Senat pentru legislatura 2020 - 2024
Anexa 4 PO.POM.OS - A4 - Numirul prodecanilor pentru legislatura 2020 -2024
Anexa 5 PO.POM.OS - A5 - Formatul buletinelor de vot
Anexa 6 PO.POM.05 - A6 - Proces-verbal privind rezultatele alegerilor

11. RESPONSABTLIAT|

11.1. Responsabilul de proces - Prorectorul responsabil cu activitatea didactici 9i asigurarea
caliti!ii:
- elaboreazd, verificd, difuzeazd, modifici, retrage, aplicd procedura.

11.2. SenatulTUlASl:

- aprobd procedura.

11.3. RectorulTUlASI:

- impune aplicarea procedurii,

- asiguri resurse pentru aplicarea procedurii.

11.4. Consiliul de Administratie:

- aprobd procedura.

11.5. Gomisia pentru Asigurarea 9i Evaluarea Galititii- CEAC:

- avizeazd procedura.
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11.6. Departamentul pentru Evaluarea 9i asigurarea calitilii - DEAC:

- verifici procedura.

11.7. Responsabilii de proces

- decanii facultd[ilor;

- directorii departamentelor;

- reprezentanlii studen[ilor in Consiliile facultdtilor gi in Senat:

- aplicd gi respecti procedura;
- dif uzeazA proced u ra in cad ru I com pa rti me ntu I u i ;

- organizeazi grupuri de lucru pentru discutarea gi aplicarea procedurii.


