
 
 
 

METODOLOGIA DE ALEGERE  
ÎN STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂŢII DIN 

PETROŞANI 
- PROIECT - 

 
 
Art.1.  Alegerile pentru structurile şi funcţiile de conducere se fac în conformitate cu 
Legea nr.1/2011, Metodologiile MECTS şi Carta Universității. 
 
Art.2.  Rectorul în exerciţiu va coordona desfăşurarea alegerilor participând la toate 
activităţile destinate acestui scop (art.45 din Carta universităţii). 
 
Art.3. Persoanele care candidează la funcţii de conducere trebuie să fie personalităţi 
recunoscute ale vieţii academice, ştiinţifice etc., cu valoare profesională şi probitate 
morală. 
 
Art.4.  

1) Candidaţii la funcţiile de conducere din Universitate sau administraţie trebuie să 
nu fie în conflict de interese aşa cum se prevede în art. 130, alin b) din Legea nr. 1/2011 
şi anume: “persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea 
inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de 
celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare 
instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate. 

2) Incompatibilitățile privind funcțiile de conducere din Universitate și modul lor de 
soluționare se regăsesc în detaliu în Codul de Etică și Deontologie Universitară, art.394, 
din Carta universităţii.  

 
Art.5. Alegerile debutează prin referendumul de stabilire a modalităţii de desemnare a 
Rectorului Universităţii. Organizarea referendumului se realizează conform 
Metodologiei de organizare a referendumului pentru alegerea modalitatii de 
desemnare a rectorului universitatii, aprobată de Senatul universităţii. 
 
Art.6. Pentru legislatura 2012 – 2016, referendumul s-a desfășurat la data de 17 iunie 
2011 și a stabilit modalitatea de alegere a Rectorului prin votul universal, direct și secret  
al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din Universitate și al reprezentanților 
studenților din Senatul Universitar și din Consiliile facultăților.  
 
 DEPARTAMENT 
 
Art.7.  

1) Organizarea alegerilor în departamente este asigurată de către conducerea 
facultății în subordinea căreia se află departamentul; 

2) Alegerile debutează cu aprobarea prin vot deschis a Comisiei de organizare a 
alegerilor. Aceasta este formată din decanul de vârstă și o comisie din trei 
membri pentru numărarea și validarea voturilor; 
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3) Şedinţa de alegeri se va convoca cu cel puţin 48 de ore înaintea datei 
programate. 

 
Art.8.  

1) Directorul de departament este ales prin vot universal, direct şi secret al 
tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul departamentului, pe 
baza candidaturilor exprimate;  

2) Candidaţii vor prezenta CV-ul şi programul managerial (care au fost făcute 
cunoscute prin afişare şi pe site-ul Universităţii) cu cel puţin 48 de ore înainte de 
şedinţa de alegeri;  

3) Pentru ocuparea funcției de director de departament se poate înscrie orice 
cadru didactic sau cercetător din departament;  

4) Alegerea se va face pe baza unor buletine de vot, completate pe baza 
înscrierilor pe funcţiile de conducere respective, macheta pentru buletinele de vot 
fiind prezentată în Anexa 1. 

5) Votul se va realiza prin aplicarea marcarea cu “x” în căsuţa corespunzătoare 
candidatului; 

6) Se vor anula buletinele de vot albe, cele în care marcajul este aplicat în mai 
multe căsuţe sau în afara acestora, precum şi cele care au alt format; 

7) Candidatul care întruneşte majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate va fi 
declarat Director de departament; 

8) În cazul balotajului sau neîntrunirii majorităţii simple, alegerile pentru funcţia 
de director de departament se reiau; 

9) Directorul de departament desemnează directorul adjunct şi secretarul 
ştiinţific, care sunt validaţi de către membrii departamentului. 

10) Rezultatele votului vor fi înaintate sub formă de proces verbal la secretariatele 
facultăţilor în vederea validării  de către consiliu. Buletinele de vot vor fi sigilate şi 
arhivate la departamentul respectiv; 

11) Directorul de departament nou ales face parte de drept din Consiliul facultății 
 
Art.9. Pentru legislatura 2012-2016 sunt considerate valide alegerile directorilor de 
departament, directorului adjunct şi secretarului ştiinţific stabiliţi prin reorganizarea 
structurilor universităţii din şedinta Senatului din data 7 iulie 2011. 
 
Art.10.   

1) Departamentul va înainta Consiliului facultăţii lista nominală a membrilor 
conducerii departamentului şi a candidaţilor înscriși pentru Consiliul facultăţii pe 
baza înscrierilor de către membrii departamentului şi validării acestora de către 
colectivul departamentului pe baza numărului de locuri alocate conform Anexei 
2) 

2) Departamentul va înainta Senatului lista nominală a candidaţilor înscriși pentru 
Senat pe baza înscrierilor de către membrii departamentului şi validării acestora 
de către colectivul departamentului . 

CONSILIUL FACULTĂŢII   
 
Art.11.   

1) Numărul membrilor din Consiliile facultăţilor este de 29, din care 21 de cadre 
didactice sau de cercetare şi 8 studenţi (72.4 % din membri sunt cadre didactice 
şi 27.6% sunt reprezentanţi ai studenţilor).  

2) Cele 21 de mandate sunt repartizate pe departamente proporțional cu numărul 
de membri din departament, (Nd) calculate cu formula: Nd=21xnumăr cadre 
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didactice și cercetători titulari ai departamentului/număr cadre didactice și de 
cercetare titulari din facultate. Acest număr se rotunjește superior dacă zecimala 
este peste 0.5.; 

3) Numărul de mandate pentru legislatura 2012-2016 sunt date în Anexa 2. 
 

 
Art.12.  

4) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt 
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare din facultate. 

5) Conducerea facultăților sprijină organizarea alegerilor reprezentanților 
studenților prin asigurarea logisticii necesare fără niciun fel de alte ingerințe, iar 
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către 
studenţii facultăţii; 

6) Desfășurarea alegerilor studenţilor se va face pe baza Metodologiei proprii cu 
respectarea reprezentativității pentru fiecare program de studiu; 

7) În urma alegerilor se vor transmite la conducerea facultăților cei 8 
reprezentanți ai studenților care vor face parte de drept din Consiliul facultății 
respective.  

 
Art.13. Consiliul facultății propune spre aprobare Senatului, Comisia de alegeri formată 
din președinte, de regulă decanul de vârstă, patru membri și un reprezentant al 
studenților; 
 
 
Art.14.  

1) La alegerile pentru membrii Consiliilor facultăților poate candida orice cadru 
didactic sau cercetător titular al facultății respective pe baza listelor nominale 
transmise de departamentele din cadrul facultăţii; 

2) Directorul de departament va înainta lista candidaţilor la conducerea facultății 
cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor; 

 
Art.15.     

1) Comisia de alegeri va întocmi listele cuprinzând candidații în formatul 
prezentat în Anexa 1; 

2) Tehnica de votare înseamnă aplicarea ștampilei cu VOTAT în interiorul 
chenarului din dreptul candidatului; 

3) Se va aplica ştampila votat în dreptul a cel puţin un candidat şi cel mult 21 de 
candidaţi; 

4) Stabilirea membrilor în consiliile facultăţilor se va face în ordinea 
descrescătoare a voturilor în funcţie de numărul mandatelor/departament; 

5) Rezultatele alegerilor vor fi transmise consiliului facultăţii pe baza unui proces 
verbal, însoţit de buletinele de vot; 

6) Consiliul facultăţii va înainta Senatului Universitar procesul verbal al 
rezultatului alegerilor; 

7) Se consideră voturi anulate acelea care sunt fără nicio ștampilă, cu mai mult 
de 21 ștampile, cu ștampila în afara chenarului sau vandalizate.  

 
Art.16. În cazul în care există balotaje sau nu se întruneşte numărul de membrii în 
Consiliul facultăţii, alegerile se vor relua, după cel mul o săptămână, pentru locurile 
rămase vacante. 
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SENAT 
 
Art.17.   

1) La alegerile pentru membrii Senatului Universitar poate candida orice cadru 
didactic sau cercetător titular al universității, cu excepția acelora care fac parte 
din executivul Universității (rector, prorectori, decani), pe baza listelor nominale a 
candidaturilor înaintate de către facultăţi; 

2) Consilul facultății va înainta listele cu candidații pentru Senat la conducerea 
Universității cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor (numărul minim al 
candidaţilor fiind dat de norma de reprezentativitate în Senat); 

3) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Senatul Universitar sunt 
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare din universitate; 

4) Senatul Universitar va fi format dintr-un număr de 41 membri, în cotă de 
reprezentare de 30 personal didactic şi de cercetare şi din 11 reprezentanţi ai 
studenţilor (73.2% personal didactic și de cercetare și 26.8% studenți). 

5) Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi 
calculate după formula 30 x numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din 
facultate / numărul de cadre didactice şi de cercetare din universitate cu rotunjire 
superioară în cazul zecimalei mai mari de 0.5.  

6) Numărul de mandate pentru legislatura 2012-2016 sunt date în Anexa 2. 
7) Reprezentarea studenților în Senat se stabilește proporțional cu ponderea 

acestora pentru fiecare facultate. Pentru alegerile din legislatura 2012-2016 
numărul de studenți de la cele trei facultăți este stabilit astfel: 2 studenți de la 
Facultatea de Mine, 4 studenți de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 
și 5 studenți de la Facultatea de Științe.  

 
Art.18. Senatul universităţii aprobă Comisia de alegeri a Senatului formată din 
președinte, de regulă decanul de vârstă din Senat și 7 membri, câte doi pentru fiecare 
facultate și un reprezentant al studenților; 
 
Art.19.  

1) Comisia de alegeri va întocmi listele cuprinzând candidații în formatul 
prezentat în Anexa 1; 

2) Tehnica de votare înseamnă aplicarea ștampilei cu VOTAT în interiorul 
chenarului din dreptul candidatului; 

3) Se va aplica ştampila votat în dreptul a cel puţin un candidat şi cel mult 30 de 
candidaţi; 

4) Stabilirea membrilor în Senat se va face în ordinea descrescătoare a voturilor 
în funcţie de numărul mandatelor/facultate; 

5) Rezultatele alegerilor vor fi transmise Senatului pe baza unui proces verbal, 
însoţit de buletinele de vot; 

6) Se consideră voturi anulate acelea care sunt fără nicio ștampilă, cu mai mult 
de 30 ștampile, cu ștampila în afara chenarului sau vandalizate.  

 
Art.20. În cazul în care există balotaje sau nu se întruneşte numărul de membrii în 
Senat, alegerile se vor relua, după cel mult o săptămână, pentru locurile rămase 
vacante. 
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Art.21.   
1) Rectorul în exerciţiu convoacă Senatul universitar în prima şedinţă pentru 

alegerea prin vot secret a unui preşedinte care conduce şedinţele Senatului 
Universitar şi reprezintă Senatul Universitar în raporturile cu Rectorul. Această 
şedinţă va fi prezidată de Rectorul în exercitiu. 

2) Senatul îşi stabileşte comisia de alegeri, formată din preşedinte (decanul de 
vârstă al Senatului) şi trei membrii, dintre care un student. 

3) Comisia de alegeri întocmeşte, pe baza candidaturilor la funcţia de preşedinte, 
buletinele de vot conform modelului din Anexa 1. 

4) Tehnica de votare înseamnă marcarea cu “x” în interiorul chenarului din 
dreptul candidatului; 

5) Se va aplica marca în dreptul unui singur candidat; 
6) Se consideră voturi anulate acelea care sunt fără niciun marcaj, cu mai mult 

de un marcaj, cu marcaj în afara chenarului sau vandalizate.  
7) În urma numărării voturilor, se declară Preşedinte al senatului candidatul care 

a obţinut cele mai multe voturi cu depăşirea majorităţii simple 
8) În cazul în care nici un candidat nu a obţinut majoritatea simplă sau există 

balotaj, votul se reia între doi candidaţi care au cele mai multe voturi 
9) Rezultatul votului va fi înaintat la Rectorat, cu proces verbal însoţit de 

buletinele de vot 
 

RECTOR 
 
Art.22.   

1) La alegerea în funcţia de Rector pot participa personalităţi ştiinţifice sau 
academice din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii Senatului Universitar 
nou ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia. Avizul 
se acordă pe baza majorităţii simple a membrilor Senatului Universitar nou ales. 
Senatul Universitar nou ales are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi. 

2) La alegerea Rectorului participă cadrele didactice şi de cercetare tirulare din 
universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senat şi Consiliile facultăţilor. 
 
 

Art.23.  
1) Pentru alegerea Rectorului, Senatul Universitar aprobă Comisia de organizare 

a alegerilor pentru funcția de Rector formată din președinte (Rectorul în 
exerciţiu), cadre didactice și reprezentanți ai studenților în număr de 9 persoane; 

2) Comisia de alegeri a rectorului se ocupă cu validarea candidaturilor pentru 
funcția de rector și prezentarea spre aprobare Senatului Universitar, întocmește 
buletinele de vot  (conform Anexei 1) și organizează scrutinul propriu-zis; 

3) Candidaturile se depun cu minimum 72 ore înaintea scrutinului, la 
Secretariatul Rectoratului, care are obligaţia să afişeze imediat candidaturile şi 
să le înainteze Preşedintelui Senatului; 

4) La înregistrarea candidaturilor, candidaţii trebuie să înregistreze, de 
asemenea, programul managerial pe care intenţionează să-l promoveze în 
eventualitatea că vor fi aleşi şi un curriculum vitae. 

5) Tehnica de votare înseamnă aplicarea ștampilei cu VOTAT în interiorul 
chenarului din dreptul candidatului; 

6) Stabilirea Rectorului se va face în funcţie de numărul de voturi, fiind necesară 
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate; 

7) Se consideră voturi anulate acelea care sunt fără nicio ștampilă, cu mai mult 
de o ștampilă, cu ștampila în afara chenarului sau vandalizate.  
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8) În cazul unor balotaje sau neîndeplinirii majorităţii simple, procedura de 
alegere a Rectorului se reia, după cel mult o săptămână, între doi candidaţi care 
au îndeplinit numărul maxim de voturi. 

 
 
Art.24.    

1) Rezultatele vor fi transmise Senatului Universitar şi Rectoratului pe baza unui 
proces verbal, însoţit de buletinele de vot. 

2) Senatul Universitar va face public rezultatul votului. 
 

Art.25.  Rectorul, desemnat conform art. 24, este confirmat prin Ordin al ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de 30 de zile de la data selecţiei. 
 
Art.26.  Rectorul confirmat de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe 
baza consultării Senatului Universitar, îşi numeşte prorectorii.  
 
Art.27.  În Universitate, numărul prorectorilor este de 3 (trei), destinaţi să coordoneze 
activităţile de învăţământ, cercetare şi management universitar. Se recomandă ca din 
fiecare facultate să fie câte un prorector. 
 
Art.28. Prorectorii sunt validaţi de Senatul universităţii 

 
Art.29.  

1) Decanul facultăţii este selectat prin concurs public, organizat de către rectorul 
nou ales și validat de MECTS. La concurs pot participa persoane din cadrul 
Universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe 
baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de 
participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 
candidaţi; 

2) Pentru funcţia de decan se depun declaraţii de candidatură, în scris, la 
secretariatul decanatului, cu minimum 48 de ore înainte de desfăşurarea audierii 
de către consiliul facultăţii. Împreună cu depunerea candidaturii, candidaţii la 
funcţia de decan depun, în scris, textul programului managerial pe care 
intenţionează să-l realizeze în eventualitatea alegerii şi curriculum vitae; 

3) Candidaturile se afişează imediat la Rectorat şi la Decanatul respectiv, 
procesul verbal al şedinţei Consiliului facultăţii fiind înaintat Rectorului; 

4) Rectorul universităţii stabileşte comisia de concurs şi modalitatea de 
desfăşurare a concursului 

5) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
funcției de decan se va aproba de către Senat, la propunerea Rectorului, având 
la bază Reglementările MECTS; 

6) Decanul îşi desemnează prodecanii după numirea de către rector, cu avizul 
Consiliului Facultăţii și aprobarea Senatului. 

 
Art.30. În cazul vacantărilor unor locuri în Consiliul facultăţii, respectiv Senat, alegerile 
pentru locurile vacante se reiau în termen de maxim o lună. 
 
 

ASPECTE PROCEDURALE 
 

Art.31.  Alegerea în funcţii de conducere se face conform următoarei proceduri:  
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1) Un membru al comunităţii academice poate fi membru într-un singur Consiliu 
al facultăţilor din universitate. Membrii consiliului nu pot fi decât cadre didactice 
titulare, cu funcţia de bază într-o facultate; 

2) Se interzice ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de administrație, la 
orice nivel al Universităţii, după pensionare;  

3) Mandatele celor care deţin funcţii de conducere sau de administrație, la orice 
nivel al Universităţii, încetează de drept în cazul persoanelor care au împlinit 
vârsta de pensionare; 

4) Mandatele în curs se prelungesc până la viitoarele alegeri; 
 

Art.32.  Mandatul Senatului Universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru 
al Senatului Universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum 
două ori. Pentru studenţi, durata mandatului este de minim un an. 
 
Art.33.  Durata mandatului de Rector este de maximum 4 ani. Mandatul poate fi înnoit 
cel mult o dată, în urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei Universității. O 
persoană nu poate fi Rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru mai mult 
de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile 
acestora.  
 
Art.34.  Prevederile art. 31 se aplică şi decanilor facultăţilor. 
 
Art.35.  Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de 
director de departament, centru sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 
microproducţie nu se cumulează.  
 
Art.36.  În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri 
parţiale, potrivit Cartei Universității, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.  
 
Art.37.  Alegerile în orice funcție de conducere din Universitate se fac cu respectarea 
Codului de etică și deontologie universitară. 
 
    Întocmit, 
 
     Rector, 
   Prof.univ.dr.ing.mat. POP Emil 
    
 
    Cancelar universitate, 
   Conf.univ.dr.ing. Marcu Marius 
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