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PARTEA I 
Dispoziții generale 

 
 

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește principalele reguli în ceea ce privește procesul de 
constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul universității, al facultăților 
și departamentelor din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj (denumită în continuare 
UED). 

 
Art. 2. Regulamentul are la bază prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3.751/2015 de aprobare a Metodologiei – cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a 
structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ 
superior, Cartei UED Lugoj, precum și rezultatul Referendumului desfășurat în data de 22.07.2019 
pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului UED. 

 
Art. 3. Principiile care stau la baza procesului de stabilire și de  alegere a structurilor și 

funcțiilor de conducere din cadrul UED Lugoj sunt: 
a) principiul legalității; 
b) principiul autonomiei universitare; 
c) principiul transparenței; 
d) principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic; 
e) principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, programe de studii, conform 

Cartei universitare; 
f) principiul respectării normelor etice și deontologice. 
 
Art. 4. (1) Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere se 

organizează la nivelul UED după cum urmează: 
a) începând cu nivelul de bază pentru constituirea structurilor de conducere; 
b) începând cu nivelul superior în procesul de ocupare a funcțiilor de conducere, cu excepția 

alegerii directorului de departament care se realizează în aceeași ședință cu alegerea consiliului 
departamentului. 

(2) Structurile de conducere din cadrul UED sunt: 
a) Consiliul departamentului; 
b) Consiliul facultății; 
c) Senatul universitar. 
(3) Funcțiile de conducere pentru care se organizează și se desfășoară alegeri sunt 

următoarele: 
a) Director de departament;  
b) Președinte senat; 
c) Rector. 
(4) Ulterior confirmării rectorului, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, are loc:   
 numirea prorectorilor; 
 alegerea decanilor prin Concurs public; 
 numirea prodecanilor. 
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Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 207 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în procesul de stabilire și de alegere a structurilor 
și funcțiilor de conducere la nivelul universității, facultăților și al departamentelor trebuie să se 
respecte principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, programe de studii, după caz, 
principiu stabilit prin Carta universitară. 

 
Art. 6 (1)  Alegerile sunt organizate în conformitate cu următorul calendar: 

 24.02.2020 – Declanșarea alegerilor. 
 26-27.02.2020 – Depunerea candidaturilor pentru Director de departament și Consiliul 

Departamentului. 
 28.02.2020 – Afișarea pe site-ul universității a candidaților pentru funcția de Director de 

departament și calitatea de membru în Consiliul Departamentului. 
 02.03.2020 – Alegeri la nivelul departamentelor: Director de departament și Consiliul 

departamentului (primul tur de vot). 
 03.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00).  
 04.03.2020 – Alegeri la nivelul departamentelor: Director departament și Consiliul 

departamentului (al doilea tur de vot, dacă este cazul). 
 05.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00).  
 05.03.2020 – Anunțarea rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor pentru funcția de 

Director de departament și calitatea de membru în Consiliul departamentului.  
 05-06.03.2020 – Depunerea candidaturilor pentru Consiliul facultății și Senatul universitar. 
 06.03.2020 - Afișarea pe site-ul universității a listelor cuprinzând candidații pentru calitatea de 

membru în Consiliul facultății și Senatul universitar. 
 06.03.2020 – Validarea rezultatului alegerilor de către Senatul universitar pentru funcția de 

Director de departament și calitatea de membru în Consiliul departamentului. 
 09.03.2020 – Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul facultății și 

Senatul universitar (primul tur de vot).  
 10.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00). 
 11.03.2020 – Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul facultății și 

Senatul universitar (al doilea tur de vot, dacă este cazul). 
 12.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00). 
 12.03.2020 – Afișarea pe site-ul universității a rezultatului alegerilor pentru calitatea de 

membru în Consiliul facultății și în Senatul universitar. 
 13.03.2020 – Validarea rezultatului alegerilor de către Senatul actual pentru calitatea de 

membru în Consiliul facultății și în Senatul universitar. 
 13.03.2020 – Depunerea candidaturilor pentru funcția de Președinte al senatului universitar. 
 16.03.2020 – Alegerea președintelui noului Senat. 
 16.03.2020 – Afișarea pe site-ul universității a rezultatului alegerilor pentru funcția de 

Președinte al Senatului universitar. 
 16-17.03.2020 – Depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector și afișarea pe site-ul 

universității a candidaților.  
 18-19.03.2020 – Dezbateri publice. 
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 23.03.2020 – Alegerea rectorului (primul tur de vot). 
 24.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00). 
 25.03.2020 – Alegerea rectorului (al doilea tur de vot, dacă este cazul). 
 26.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00). 
 26.03.2020 – Afișarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Rector și finalizarea Raportului 

privind alegerile pentru noul mandat. 
 27.03.2020 – Validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Rector în Senatul universitar.  
 30-31.03.2020 – Transmiterea documentației la Ministerul Educației Naționale, în vederea 

confirmării rectorului desemnat în urma alegerilor. 
(2) Fixarea datelor de alegeri la nivelul studenților pentru desemnarea reprezentanților 

studenților în Consiliile facultăților și în Senatul universitar se face la intervalele de mai sus, de către 
reprezentanții studenților în Senat și se comunică prin afișare celor interesați.  

 
Art. 7. (1) Alegerile se fac prin votul universal, direct și secret al cadrelor didactice și de 

cercetare titulare din departament, fiecare persoană are dreptul la un singur vot. 
(2) Rezultatul alegerilor din turul 1 este validat dacă la acestea au participat cel puțin 50% plus 

unu din numărul total al persoanelor cu drept de vot, din cadrul structurii respective. 
(3) Se declară ales în funcțiile și organismele de conducere, candidatul care a obținut cel mai 

mare număr de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenți. Dacă niciun candidat 
nu a obținut jumătate plus unu voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenți, 
atunci se reorganizează un nou tur de scrutin la care participă numai candidații plasați pe primele 2 
locuri, în ordine descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obținute, și va fi declarat câștigător 
cel care va obține cel mai mare număr de voturi "pentru". În cazul organizării celui de-al doilea tur 
de scrutin, validitatea acestuia nu este condiționată de participarea unui număr minim de alegători 
din totalul membrilor cu drept de vot din cadrul respectivei structuri. 

 
Art. 8. (1) Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 
(2) Circumscripțiile electorale din cadrul universității sunt: 
a) Departamentul, pentru alegerea directorului de departament, a membrilor Consiliului 

Departamentului și a membrilor Consiliului facultății. 
b) Facultatea, pentru alegerea reprezentanților în Senat. 
c) Universitatea, în cazul alegerii rectorului. 

 
Art. 9. (1) Desfășurarea alegerilor pentru funcțiile de conducere și pentru calitatea de membru 

în structurile de conducere va fi organizată și monitorizată la nivelul universității de Biroul Electoral 
al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, format dintr-un număr impar de membri, dintre care 
unul are în mod obligatoriu pregătire juridică și 1 – 2 studenți, fiind aprobată prin hotărâre a 
Senatului UED.  

 (2) La nivelul fiecărei facultăți, pentru buna desfășurare a procesului de alegeri, pentru fiecare 
etapă va funcționa câte o Comisie electorală formată din 3 membri, desemnată prin vot deschis în 
cadrul ședințelor de alegeri. 

(3) Toate Comisiile electorale sunt în subordinea Biroul Electoral al UED. 
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(4) Din Biroul Electoral al UED și din Comisiile electorale nu pot face parte candidații la vreo 
funcție sau la vreun mandat de reprezentare în Consiliul departamentului, Consiliul facultății, în 
Senatul universitar. 

 
Art. 10. Atribuțiile Biroului Electoral al UED sunt următoarele:  
a) întocmește listele electorale cuprinzând electorii pentru fiecare funcție și structură de 

conducere, la nivel de departament, facultate și universitate; acestea vor fi distribuite comisiilor 
electorale în ziua desfășurării alegerilor; 

b) publică listele electorale, înainte cu o zi de data desfășurării alegerilor, în locația unde se 
va desfășura procesul de alegeri; 

c) întocmește buletinele de vot cuprinzând candidații pentru fiecare funcție și structură de 
conducere;  

d) preia și centralizează Procesele-verbale de alegeri, întocmite de comisiile electorale; 
e) întocmește Procesul-verbal de alegere a rectorului; 
f) afișează pe site-ul universității rezultatele alegerilor; 
g) întocmește și înaintează spre validare Senatului universitar, pe baza proceselor-verbale de 

alegeri întocmite de comisiile electorale, Rapoartele cu privire la rezultatele alegerilor desfășurate.   
 

Art. 11. (1) La nivelul UED va fi constituită o Comisie de contestații compusă din 3 membri: 2 
cadre didactice (una de la Facultatea de Drept și una de la Facultatea de Științe Economice, 
desemnate de Consiliile facultăților) și 1 reprezentant al studenților. Această comisie, aprobată de 
Senatul UED primește, analizează și soluționează toate contestațiile cu privire la desfășurarea 
alegerilor.  

(2) După fiecare tur al alegerilor, în următoare zi, în intervalul orar 8,00 – 12,00 se pot 
depune eventualele contestații. Soluționarea acestora va avea loc în aceeași zi, între orele 14,00 – 
16,00, rezultatul fiind anunțat în aceeași zi. 

 
Art. 12. (1) Listele de vot se întocmesc la nivelul Biroului Electoral al UED.  
(2) Listele de vot utilizate la nivelul departamentelor, facultăților și universității în procesul 

de vot, vor cuprinde: numărul curent, numele și prenumele electorului, codul numeric personal, 
departamentul/facultatea/, spațiu pentru semnătura electorului. 

(3) Listele de vot se vor afișa fără codul numeric personal. 
 
Art. 13. (1) Buletinele de vot pentru alegerile la toate nivelurile din cadrul UED se realizează 

la nivel de universitate și se securizează de către Biroul Electoral al UED, prin aplicarea pe buletinul 
de vot al ștampilei de control a Biroul Electoral al UED.  

(2) Numărul buletinelor de vot prezentate pentru securizare Biroul Electoral al UED este egal 
cu numărul total declarat al persoanelor cu drept de vot din UED plus un număr de 10%. 

(3) Se va tipări câte un buletin de vot distinct pentru fiecare etapă a alegerilor, fiecare 
funcție de conducere și fiecare structură.  

(4) Pentru etapa alegerilor la nivel de departament se vor tipări 2 buletine de vot: unul va 
conține numele candidaților la funcția de Director de departament și unul va conține numele 
candidaților la calitatea de membru în Consiliul departamentului. 

(5) Pentru etapa alegerilor la nivel de facultate și de universitate se vor tipări 3 buletine de 
vot: unul va conține numele candidaților pentru Consiliul facultății; unul va conține numele 
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candidaților la calitatea de membru în Senatul universitar; unul va conține candidații la funcția de 
rector al UED.  

(6) Pe buletinele de vot, candidații care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi înscriși în 
ordinea alfabetică a numelui de familie, indiferent de gradul didactic sau titlul științific deținut. 

(7) Votul se exercită prin aplicarea pe buletinul de vot a ștampilei cu inscripția "VOTAT" în 
interiorul dreptunghiului aflat în dreptul candidatului ales. 

 
 

PARTEA a II-a 
Alegeri Departamente 

 
 
Art. 14. La nivelul departamentelor, alegerile sunt organizate pentru: 
a) Directorul de departament. 
b) Consiliul departamentului. 

 
Art. 15. (1) Directorul de departament realizează managementul și conducerea operativă a 

departamentului. 
(2) Directorul de departament răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de 

managementul cercetării și al calității. 
(3) Directorul de departament este ales prin votul universal, direct și secret al tuturor 

cadrelor didactice și de cercetare titulare din departamentul respectiv. 
(4) Au dreptul de a fi alese, în calitate de director de departament, cadrele didactice și de 

cercetare titulare din cadrul departamentului respectiv. 
(5) Au dreptul de a alege directorul de departament, cadrele didactice și de cercetare titulare 

din cadrul departamentului respectiv. 
 

Art. 16. Alegerea Directorului de departament se face pe bază de candidaturi. Formularul de 
candidatură se înregistrează la Secretariatul facultății și se depune la Biroul Electoral al UED în 
perioada 26-27.02.2020, fiind însoțit de curriculum vitae, planul managerial și declarație pe propria 
răspundere că nu a fost colaborator al securității. Candidaturile se fac publice prin afișare pe site-ul 
universității. 

 
Art. 17. (1) La ședința de alegeri au dreptul să participe toate cadrele didactice și de 

cercetare cu funcția de bază cuprinse în statele de funcțiuni ale departamentelor, valabile pentru 
anul universitar 2019 - 2020. 

(2) După prezentarea Raportului pentru mandatul expirat de către ultimii directori de 
departament, adunarea de alegeri este condusă, în vederea efectuării alegerilor, de decanul de 
vârstă al departamentului și se constituie, prin vot deschis Comisia electorală a facultății, 
responsabilă cu organizarea alegerilor la nivelul departamentului, pentru funcția de Director de 
departament și de membru în Consiliul departamentului. 

(3) În cazul în care decanul de vârstă al departamentului candidează, se desemnează prin vot 
deschis, o altă persoană pentru conducerea ședinței de alegeri.  

 
Art. 18. (1) Comisia electorală a facultății organizează procesul de votare a Directorului de 

departament și a membrilor în Consiliul departamentului, având următoarele atribuții:    
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a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de 
identitate, pașaport); 

b) consemnează în listele electorale participarea la vot prin semnătura electorului; 
c) înmânează electorului buletinul de vot și ștampila; 
d) la încheierea procesului de votare, anulează buletinele de vot neutilizate (cele primite de 
la Biroul Electoral al UED); 
e) deschide urna de vot și extrage buletinele de vot; 
f) numără manual voturile exprimate; 
g) redactează Procesul - verbal de alegeri; 
h) înaintează Procesul - verbal de alegeri, în original, Biroului Electoral al UED și o copie la 

secretariatul facultății. 
 

Art. 19. (1) Exprimarea votului pentru alegerea Directorului de departament se face prin 
aplicarea ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în dreptul candidatului ales.  

(2) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  
a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai mult decât o ștampilă "VOTAT"; 
e) apar mențiuni suplimentare. 

 
Art. 20. (1) Rezultatul alegerilor la acest nivel este validat dacă la vot au participat cel puțin 

50% plus unu dintre persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale.  
(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul (1) ale prezentului 

articol se organizează un al doilea tur de scrutin.  
(3) Rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin este validat indiferent de numărul alegătorilor 

și de numărul voturilor exprimate și este considerat ales în funcția de Director de departament 
candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. 

 
Art. 21. (1) După desemnarea prin vot a directorului de departament, se constituie Consiliul 

departamentului. 
(2) Consiliul departamentului este constituit din 3 membri, desemnați prin vot de cadrele 

didactice și de cercetare cu funcția de bază, în condițiile OMECȘ nr. 3.751/2015. 
 (3) Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face prin votul universal, direct și 

secret al cadrelor didactice si de cercetare titulare din departament. 
(4) Au dreptul de a alege membrii Consiliului departamentului, toate cadrele didactice și de 

cercetare titulare din departament. 
(5) Au dreptul de a fi aleși ca membri în Consiliul departamentului, cadrele didactice și de 

cercetare titulare din departamentul respectiv. 
 
Art. 22. Candidaturile pentru Consiliul departamentului se vor depune în perioada 26 - 

27.02.2020 la Biroul Electoral al UED, fiind înregistrate la Secretariatul facultății și vor fi însoțite de 
curriculum vitae și declarația pe proprie răspundere că nu a fost colaborator al securității. 
Candidaturile se fac publice prin afișare pe site-ul universității. 
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Art. 23. Alegerea membrilor în Consiliul departamentului se vor desfășura în aceeași zi, după 
alegerea Directorului de departament, conform calendarului stabilit.  

 
Art. 24. (1) Exprimarea votului pentru alegerea membrilor în Consiliul departamentului se 

face prin aplicarea ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în dreptul candidaților aleși.  
(2) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  
a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai mult de trei ștampile "VOTAT";  
e) apar mențiuni suplimentare. 

 
Art. 25. (1) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puțin 

50% plus unu dintre persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale.  
(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul (1) ale prezentului 

articol se organizează un al doilea tur de scrutin.  
(3) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul 

alegătorilor și de numărul voturilor exprimate și sunt considerați aleși candidații care au obținut cel 
mai mare număr de voturi în ordine descrescătoare și în limita locurilor disponibile în Consiliul 
departamentului. 

 
 

PARTEA a III-a 
Alegeri la nivel de facultate 

 
 

Art. 26. La nivelul facultăților, alegerile sunt organizate pentru: 
a) Consiliul facultăților; 
b) Decani. 

 
Art. 27. (1) Consiliul facultății este format din maximum 75% reprezentanți ai cadrelor 

didactice și de cercetare titulare din facultate și din minimum 25% reprezentanți ai studenților din 
facultate. 

(2) Au dreptul de a alege membrii Consiliului facultății reprezentanți ai cadrelor didactice și de 
cercetare titulare – cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul facultăților, cu respectarea 
prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 

(3) Au dreptul de a alege reprezentanții studenților din Consiliul facultății studenții facultății 
respective, cu respectarea prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 

 
Art. 28. (1) Consiliul Facultății de Științe Economice este constituit din 5 membri (3 cadre 

didactice și 2 studenți), iar Consiliul Facultății de Drept este constituit din 3 membri (2 cadre 
didactice și 1 student). 

(2) Alegerea membrilor Consiliului facultății se face prin votul universal, direct și secret al 
cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, respectiv al studenților facultății, cu 
respectarea prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 
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(3) Au dreptul de a fi aleși ca membri în Consiliul facultății, cadrele didactice și de cercetare 
titulare din departament și studenții facultății respective. 

 
Art. 29. Candidaturile cadrelor didactice pentru Consiliul facultății se vor depune în perioada 

05-06.03.2020 la Biroul Electoral al UED, înregistrate la Secretariatul facultății, și vor fi însoțite de 
curriculum vitae și declarație pe propria răspundere că nu a fost colaborator al securității. 
Candidaturile se fac publice prin afișare pe site-ul universității. 

 
Art. 30.  La alegerile pentru Consiliile facultăților au dreptul să participe: 
a) toate cadrele didactice și de cercetare cu funcția de bază cuprinse în statele de funcțiuni 

valabile pentru anul universitar 2019 - 2020  ale departamentelor, cu respectarea prevederilor 
articolului 5 din prezentul Regulament. 

b) studenții de la toate programele de studii universitare din facultatea respectivă, cu 
respectarea prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 

 
Art. 31. În vederea efectuării alegerilor se constituie, prin vot deschis, Comisia electorală a 

facultății, responsabilă cu organizarea alegerilor la nivelul facultății, pentru calitatea de membru în 
Consiliul facultății, cât și pentru calitatea de membru în Senatul universitar. 

 
Art. 32. (1) Comisia electorală a facultății organizează procesul de votare a membrilor în 

Consiliul facultății având următoarele atribuții:    
a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de 

identitate, pașaport); 
b) consemnează în listele electorale participarea la vot prin semnătura electorului; 
c) înmânează electorului buletinul de vot și ștampila; 
d) la încheierea procesului de votare, anulează buletinele de vot neutilizate; 
e) deschide urna de vot și extrage buletinele de vot; 
f) numără manual voturile exprimate; 
g) redactează Procesul - verbal de alegeri; 
h) înaintează Procesul - verbal, în original, Biroului Electoral al UED și o copie la secretariatul 

facultății. 
 
Art. 33. (1) Exprimarea votului pentru alegerea membrilor în Consiliul facultății se face prin 

aplicarea ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în dreptul candidaților aleși.  
(2) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  
a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai mult de trei ștampile "VOTAT";  
e) apar mențiuni suplimentare. 
 
Art. 34. (1) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puțin 

50% plus unu dintre persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale.  
(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul (1) ale prezentului 

articol se organizează un al doilea tur de scrutin.  
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(3) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul 
alegătorilor și de numărul voturilor exprimate și sunt considerați aleși candidații care au obținut cel 
mai mare număr de voturi în ordine descrescătoare și în limita locurilor disponibile în Consiliul 
facultății. 

 
Art. 35. După confirmarea alegerilor, în ședința comună condusă de decanul de vârstă al 

noului Consiliu și un reprezentant al studenților din noul Consiliu, decanul care își va încheia 
mandatul în 2020 va prezenta un Raport asupra activității desfășurate de vechiul Consiliu al 
facultății.  

 
Art. 36. Decanii sunt selectați prin concurs public organizat de noul rector și validat de 

Senatul universitar. La concurs pot participa candidații avizați de Consiliul facultății cu votul 
majorității simple a membrilor acestuia și pe baza unei Metodologii specifice elaborate de Senatul 
universitar. Consiliul facultății validează cel puțin 2 candidați.  

 
Art. 37. (1) Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea 

facultății. 
(2) Decanul prezintă anual un raport Consiliului facultății privind starea facultății. 
(3) Decanul conduce ședințele Consiliului facultății și aplică hotărârile Rectorului, Consiliului 

de administrație și Senatului universitar. 
(4) Atribuțiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu 

legislația în vigoare. 
 
Art. 38. Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcției de decan 

persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe 
baza audierii în plenul Consiliului facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs. 

 
Art. 39. (1) Candidații își depun dosarul de candidatură la nivelul Consiliile facultăților spre a 

fi analizate.  
(2) Avizarea candidaturilor se face de către Consiliul facultății care are obligația de a aviza cel 

puțin 2 candidați, iar rezultatele avizării candidaților se fac publice pe site-ul universității. 
(3) În situația în care Consiliul facultății nu avizează cel puțin 2 candidați pentru funcția de 

decan, atunci Rectorul universități organizează un nou concurs public la nivelul facultății conform 
articolului 38 din prezentul Regulament. 

 
Art. 40. Rectorul numește persoana care va ocupa funcția de decan, potrivit rezultatului 

concursului public. 
 
Art. 41. După numirea sa de către rector, decanul își desemnează prodecanul/prodecanii. 
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PARTEA a IV-a 
Alegeri la nivelul universității 

 
 
Art. 42. La nivelul Universității alegerile sunt organizate pentru: 
a) Senatul Universității; 
b) Președintele Senatului; 
c) Rectorul Universității.  
 
Art. 43. (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare 

titulare, reprezentanți ai fiecărei facultăți, conform principiului stipulat în Carta universitară și în 
Regulamentul electoral propriu de alegeri, și din 25% reprezentanți ai studenților. 

(2) Toți reprezentanții, membri ai Senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin 
votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare, respectiv al 
tuturor studenților, cu respectarea prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 

(3) Fiecare facultate va avea reprezentanți în Senatul universitar, conform principiului 
stipulat în Carta universitară și în Regulamentul electoral propriu de alegeri, cu respectarea 
prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 

(4) Au dreptul de a-și alege membri în Senatul universitar – în calitate de reprezentanți – în 
procent de 75%, cadrele didactice și de cercetare titulare ai fiecărei facultăți pentru cotele – părți de 
reprezentare conform principiului stipulat în Carta Universitară și în Regulamentul electoral propriu 
de alegeri. 

(5) Au dreptul de a-și alege reprezentanții în Senatul universitar, în procent de 25%, studenții 
fiecărei facultăți conform principiului stipulat în Carta universitară și în Regulamentul electoral 
propriu de alegeri 

(6) Au dreptul de a fi aleși în calitate de membru în Senatul universitar, reprezentanți ai 
studenților. 

(7) Senatul "nou" ales este format din 7 membri, din care: 2 studenți – 1 de la Facultatea de 
Științe Economice și 1 de la Facultatea de Drept, și 5 cadre didactice  – 3 de la Facultatea de Științe 
Economice și 2 de la Facultatea de Drept, conform Cartei Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. 

 
Art. 44. Alegerea membrilor Senatului universitar se va desfășura în aceeași zi cu alegerea 

membrilor Consiliului facultății. 
 

Art. 45. Candidaturile cadrelor didactice pentru Senatul universitar se vor depune în perioada 
05 - 06.03.2020 la Biroul Electoral al UED, înregistrate la Secretariatul facultății, și vor fi însoțite de 
curriculum vitae și declarație pe propria răspundere că nu a fost colaborator al securității. 
Candidaturile se fac publice prin afișare pe site-ul universității. 

 
Art. 46.  La alegerile pentru Senatul universitar au dreptul să participe: 
a) toate cadrele didactice și de cercetare cu funcția de bază cuprinse în statele de funcțiuni 

valabile pentru anul universitar 2019 - 2020 ale departamentelor, cu respectarea prevederilor 
articolului 5 din prezentul Regulament. 

b) studenții de la toate programele de studii universitare din facultatea respectivă, cu 
respectarea prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 
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Art. 47. Comisia electorală a facultății organizează procesul de votare a membrilor în Senatul 
universitar având următoarele atribuții:    

a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de 
identitate, pașaport); 

b) consemnează în listele electorale participarea la vot prin semnătura electorului; 
c) înmânează electorului buletinul de vot și ștampila; 
d) la încheierea procesului de votare, anulează buletinele de vot neutilizate; 
e) deschide urna de vot și extrage buletinele de vot; 
f) numără manual voturile exprimate; 
g) redactează Procesul - verbal de alegeri; 
h) înaintează Procesul - verbal, în original, Biroului Electoral al UED și o copie Secretariatului 

facultății. 
 
Art. 48. (1) Exprimarea votului pentru alegerea membrilor în Consiliul facultății se face prin 

aplicarea ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în dreptul candidaților aleși.  
(2) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  

a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai mult de trei ștampile "VOTAT";  
e) apar mențiuni suplimentare. 
 

Art. 49. (1) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puțin 
50% plus unu dintre persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale.  

(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul (1) ale prezentului articol 
se organizează un al doilea tur de scrutin.  

(3) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul alegătorilor 
și de numărul voturilor exprimate și sunt considerați aleși candidații care au obținut cel mai mare 
număr de voturi în ordine descrescătoare și în limita locurilor disponibile în Senatul universitar. 

 
Art. 50. După confirmarea alegerilor, în ședința comună condusă de decanul de vârstă al 

noului Senat și un reprezentant al studenților din noul Senat, Președintele Senatului care își încheie 
mandatul prezintă un Raport asupra activității desfășurate de vechiul Senat. 

 
Art. 51. (1) Alegerea Președintelui Senatului are loc în ședință convocată ulterior de rectorul 

în exercițiu și este condusă de cel mai în vârstă membru al Senatului nou ales. 
(2) Senatul universitar își alege, prin vot secret, un președinte dintre cadrele didactice care fac 

parte din noul Senat. 
(3) Președintele senatului conduce ședințele Senatului universitar și reprezintă Senatul 

universitar în raporturile cu rectorul.  
 
Art. 52. Alegerea Președintelui senatului se face pe bază de candidaturi. Formularul de 

candidatură se înregistrează la Secretariatul universității și se depune la Biroul Electoral al UED la 
data de 13.03.2020, fiind însoțit de curriculum vitae, planul managerial și declarație pe propria 
răspundere că nu a fost colaborator al securității. 
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Art. 53. Președintele Senatului UED este ales prin vot secret de către membrii noului Senat al 
UED fiind necesară întrunirea majorității simple (numărul de voturi "pentru" trebuie să fie de cel 
puțin 50% plus unu din numărul senatorilor participanți la vot, dacă acest număr reprezintă cel puțin 
două treimi din numărul total de membri aleși ai Senatului). 

 
Art. 54. În vederea efectuării alegerilor se constituie, prin vot deschis, Comisia electorală de 

alegere a președintelui senatului, responsabilă cu organizarea alegerilor. 
 
Art. 55. (1) Comisia electorală de alegere a președintelui senatului organizează procesul de 

votare având următoarele atribuții:    
a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de 

identitate, pașaport); 
b) consemnează în listele electorale participarea la vot prin semnătura electorului; 
c) înmânează electorului buletinul de vot și ștampila; 
d) la încheierea procesului de votare, anulează buletinele de vot neutilizate; 
e) deschide urna de vot și extrage buletinele de vot; 
f) numără manual voturile exprimate; 
g) redactează Procesul - verbal de alegeri; 
h) afișează pe site-ul universității rezultatul alegerilor. 
 
Art. 56. (1) Exprimarea votului pentru alegerea Președintelui senatului se face prin aplicarea 

ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în dreptul candidaților aleși.  
(2) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  
a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai mult de o ștampilă "VOTAT";  
e) apar mențiuni suplimentare. 

 
Art. 57. (1) Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții și realizează conducerea 

executivă a universității. 
(2) Rectorul este ales prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de 

cercetare titulare din cadrul UED și al reprezentanților studenților din Senatul universitar și din 
Consiliile facultăților. 

(3) Pot candida pentru funcția de rector, cadrele didactice și de cercetare care se bucură de 
exercițiul drepturilor electorale din cadrul UED Lugoj. 

(4) La nivelul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, în urma referendumului care a avut 
loc în data de 22.07.2019 s-a ales ca modalitatea de desemnare a rectorului să se facă prin vot 
universal. 

 
Art. 58. (1) Alegerea rectorului se face pe bază de candidaturi. Candidaturile se înregistrează 

la Secretariatul universității și se depun la Biroul Electoral al UED în perioada 16 – 17 martie 2020. 
 (2) Dosarul de candidatură pentru funcția de rector cuprinde: formularul de candidatură, 

curriculum vitae, planul managerial, lista de lucrări și declarație pe proprie răspundere că nu a fost 
colaborator al securității. 
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(3) Dosarele de candidatură depuse vor fi făcute publice prin afișare pe site-ul universității, 
după încheierea perioadei de depunere. 

(4) Candidaturile depuse vor fi făcute publice cel târziu la data de 17 martie 2020, ora 16,00, 
prin afișarea tuturor candidaturilor în același timp, la sediul Biroului Electoral al UED. 

(5) Nerespectarea acestor proceduri anulează dreptul candidatului de a participa la alegeri. 
 
Art. 59. Candidații la funcția de rector își vor prezenta planul managerial în cadrul unor 

dezbateri publice organizate în perioada dintre ultima zi de depunere a candidaturilor și preziua 
alegerilor, conform calendarului stabilit. La aceste dezbateri pot participa toate cadrele didactice și 
de cercetare titulare din cadrul UED, precum și reprezentanții studenților din Senatul UED și din 
Consiliile facultăților, cu drept de vot în alegerea rectorului.  

 
Art. 60. (1) Exercitarea votului pentru alegerea rectorului se face într-o secție de votare, 

amenajată în Sala Senatului, din incinta UED Lugoj, conform calendarului, în intervalul orar 8,00 – 
16,00. 

(2) Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în dreptul 
candidatului ales.  

(3) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  
a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai mult decât o ștampilă "VOTAT"; 
e) apar mențiuni suplimentare. 
 
Art. 61. Biroul Electoral al UED verifică îndeplinirea cvorumului pe baza listelor de votanți. În 

cazul în care la vot nu au participat majoritatea simplă a electorilor înscriși pe listele de vot, se 
suspendă numărătoarea voturilor și se decide organizarea turului 2, în ziua următoare desfășurării 
primului tur de scrutin, conform prezentului Regulament, în următoarele condiții: 

a) alegerile sunt valide și în absența cvorumului; 
b) se păstrează lista inițială de candidați și ordinea acestora. 

 
Art. 62. (1) Dacă în turul 1, Biroul Electoral al UED a constatat îndeplinirea cvorumului, se 

trece la numărătoarea voturilor, prin deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot. 
(2) Buletinele de vot se sortează pe candidați și în urma numărării voturilor se declară ales 

candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din 
numărul de voturi legal exprimate. 

(3) Dacă niciun candidat nu a obținut jumătate plus unu din numărul total al voturilor legal 
exprimate, atunci se organizează al doilea tur de scrutin la care participă numai candidații plasați pe 
primele 2 locuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obținute. 

(4) Exercitarea votului în cel de-al doilea tur de scrutin se face în aceleași condiții ca și în cazul 
primului tur de scrutin, într-o singură secție de votare, amenajată în Sala Senatului, în ziua 
următoare desfășurării primului tur, în intervalul orar 8,00 – 16,00. 

 
Art. 63. Biroul Electoral al UED, pe baza Procesului – verbal încheiat cu privire la rezultatul 

alegerilor întocmește un Raport privind desfășurarea alegerilor pentru funcția de rector, pe care îl 
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prezintă Senatului universitar în vederea validării rezultatului alegerilor pentru funcția de rector al 
UED.  

 
Art. 64. După validarea de către Senatul UED, se va înainta Ministerului Educației Naționale, 

Direcția Generală Juridic, documentația în vederea emiterii ordinului de ministru pentru 
confirmarea în funcția de rector al UED Lugoj. 

 
Art. 65. După confirmarea de către Ministerul Educației Naționale, rectorul își numește 

prorectorul/prorectorii, pe baza consultării Senatului universitar. 
 
 

PARTEA a V-a 
Alegeri reprezentanți studenți 

 
 
Art. 66.  La nivelul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj studenții pot alege și pot fi aleși 

în următoarele funcții: 
a) student reprezentant în Consiliul Facultății; 
b) student reprezentant în Senatul Universității. 
 
Art. 67. (1) Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant, 

aparține tuturor studenților UED care urmează cursurile unei facultăți la data desfășurării alegerilor, 
și nu poate fi limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, număr de restanțe, profil, etnie, 
naționalitate, religie ori sex sau oricare alt criteriu.  

(2) Nu au dreptul de a candida și de a vota studenții care: 
a) au fost sancționați pentru abateri de la regulile de conduită academică; 
b) au fost exmatriculați și nu au fost reînmatriculați în momentul depunerii candidaturilor; 
c) se află în întrerupere de școlarizare a studiilor în momentul depunerii candidaturilor. 
 
Art. 68. (1) Alegerea reprezentanților studenților UED în Consiliile facultăților și Senatul 

universitar sunt organizate în conformitate cu următorul calendar: 
 24.02.2020 – Declanșarea alegerilor.  
 03-04.03.2020 – Stabilirea Comisiilor electorale ale studenților la nivelul facultăților. 
 05-06.03.2020 – Depunerea candidaturilor pentru Consiliul facultății și Senatul universitar. 
 06.03.2020 - Afișarea pe site-ul universității a listelor cuprinzând candidații pentru calitatea de 

membru în Consiliul facultății și Senatul universitar. 
 09.03.2020 – Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul facultății și 

Senatul universitar (primul tur de vot).  
 10.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00). 
 11.03.2020 – Desfășurarea alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul facultății și 

Senatul universitar (al doilea tur de vot, dacă este cazul). 
 12.03.2020 – Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea acestora 

(14,00 – 16,00). 
 12.03.2020 – Afișarea pe site-ul universității a rezultatului alegerilor pentru calitatea de 

membru în Consiliul facultății și în Senatul universitar. 
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 13.03.2020 – Validarea rezultatului alegerilor de către Senatul actual pentru calitatea de 
membru în Consiliul facultății și în Senatul universitar. 
 (2) Reprezentanții studenților validați de Senat, în urma desfășurării alegerilor pentru 

calitatea de membru în Consiliile facultăților și Senatul universitar vor participa la alegerea 
rectorului UED, potrivit art. 57 alin. (2) și conform calendarului de la art. 6 din prezentul 
Regulament.  

 
Art. 69. Studenții sunt aleși în mod democratic, prin votul universal, direct și secret al tuturor 

studenților din universitate. 
 
Art. 70. (1) Studenții unei facultăți pot candida doar pe funcțiile repartizate facultății din care 

fac parte. 
(2) Studenții unei facultăți pot alege doar candidații înscriși pe funcțiile repartizate facultății 

din care fac parte. 
(3) Un student care este înscris la două facultăți din cadrul UED nu poate candida decât pe 

funcțiile repartizate uneia dintre acestea. 
 

Art. 71. (1) Studenții sunt reprezentați în Consiliul facultății în proporție de minimum 25% 
din totalul membrilor Consiliului.  

(2) Consiliul Facultății de Științe Economice este constituit din 5 membri (3 cadre didactice și 2 
studenți), iar Consiliul Facultății de Drept este constituit din 3 membri (2 cadre didactice și 1 
student), conform Cartei Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. 

(3) Au dreptul de a alege reprezentanții studenților din Consiliul facultății studenții facultății 
respective, cu respectarea prevederilor articolului 5 din prezentul Regulament. 

 
Art. 72. (1) Studenții sunt reprezentați în Senatul universitar în proporție de minimum 25% 

din totalul membrilor Senatului.  
(2) Senatul universitar este constituit din 7 membri (5 cadre didactice – 3 de la Facultatea de 

Științe Economice și 2 de la Facultatea de Drept și 2 studenți – 1 de la Facultatea de Științe 
Economice și 1 de la Facultatea de Drept), conform Cartei Universității Europene "Drăgan" din 
Lugoj. 

(3) Au dreptul de a a-și alege reprezentanții în Senatul universitar, studenții fiecărei facultăți 
conform principiului stipulat în Carta universitară și în prezentul Regulament, cu respectarea 
prevederilor articolului 5. 

 
Art. 73. Candidaturile studenților pentru membrii reprezentanți în Consiliul facultății și 

Senatul universitar se vor depune în perioada 05-06.03.2020 la Biroul Electoral al UED, 
înregistrându-se la Secretariatul facultății. Dosarul de candidatură va conține Formularul de 
candidatură însoțit de curriculum vitae. Candidaturile se fac publice prin afișare pe site-ul 
universității. 

 
Art. 74. (1) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul facultății și 

Senatul universitar se desfășoară la Sala de lectură a Bibliotecii UED. 
(2) Intervalul orar în care are loc procedura de vot este 12,00 – 18,00. 
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Art. 75. (1) În vederea desfășurării procesului de alegeri, la nivelul fiecărei facultăți va 
funcționa câte o Comisie electorală a studenților facultății formată din 3 membri, desemnată prin 
vot deschis în cadrul ședințelor de alegeri.  

(2) Ședințele de alegeri, în vederea stabilirii Comisiilor electorale ale studenților facultăților, 
vor fi convocate în 03-04.03.2020, la solicitarea reprezentanților studenților în Consiliul facultăților 
și în Senatul universitar. Stabilirea comisiilor va fi consemnată printr-un Proces – verbal înaintat 
Biroul Electoral al UED. 

(3) Din Comisiile electorale ale studenților pe facultăți nu pot face parte candidații la vreun 
mandat de reprezentare în Consiliul facultății și în Senatul universitar. 

(4) Comisiile electorale ale studenților facultăților sunt în subordinea Biroul Electoral al UED. 
 
Art. 76. (1) Comisia electorală a studenților facultății organizează procesul de votare a 

reprezentanților studenților în Consiliul facultății și Senatul universitar având următoarele atribuții:    
a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de 

identitate, pașaport); 
b) consemnează în listele electorale participarea la vot prin completarea numelui și 

prenumelui, anului și programului de studiu și semnătura electorului; 
c) înmânează electorului buletinul de vot și ștampila; 
d) la încheierea procesului de votare, anulează buletinele de vot neutilizate; 
e) deschide urna de vot și extrage buletinele de vot; 
f) numără manual voturile exprimate; 
g) redactează Procesul - verbal de alegeri; 
h) înaintează Procesul - verbal, în original, Biroului Electoral al UED și o copie la secretariatul 

facultății. 
 
Art. 77. (1) Exprimarea votului pentru alegerea reprezentanților studenților în Consiliul 

facultății și Senatul universitar se face prin aplicarea ștampilei "VOTAT" în dreptunghiul aflat în 
dreptul candidaților aleși.  

(2) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situații:  
a) nu este aplicată ștampila de "CONTROL" a Biroului Electoral al UED; 
b) nu este aplicată ștampila "VOTAT"; 
c) ștampila "VOTAT" nu este aplicată  în interiorul dreptunghiului; 
d) există un număr de ștampile "VOTAT" mai mare decât numărul de reprezentanți în 

organismele respective;  
e) apar mențiuni suplimentare. 

 
Art. 78. (1) Biroul Electoral al UED asigură tipărirea buletinele de vot. 
(2) Buletinele de vot se securizează de către Biroul Electoral al UED prin aplicarea pe buletinul 

de vot al ștampilei de control a Biroului Electoral al UED. 
(3) Pentru fiecare facultate vor exista 2 buletine de vot: 

- pentru studenții reprezentanți în Consiliile facultăților; 
- pentru studenții reprezentanți în Senatul universitar. 

(4) Pe buletinele de vot, candidații care și-au depus candidatura la Biroul Electoral al UED și 
îndeplinesc condițiile de eligibilitate, se înscriu în ordinea alfabetică, la poziții diferite. 

(5) Votul se exercită prin aplicarea pe buletinul de vot a ștampilei cu inscripția "VOTAT" în 
interiorul dreptunghiului aflat în dreptul candidatului ales. 
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Art. 79. Studenții care votează se legitimează pe baza carnetului de student, vizat la zi cu 
ștampila facultății pentru anul universitar în curs și a cărții de identitate/pașaportului. 

 
Art. 80. Alegerile sunt valide, indiferent de numărul studenților care participă la vot.  

 
Art. 81. Încetarea calității de reprezentant al studenților în Consiliul facultății și Senatul 

universitar poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) prin demisie motivată;  
b) prin pierderea calității de student.  
 
Art. 82. La încetarea calității de reprezentant al studenților în Consiliul facultății și Senatul 

universitar, locul se vacantează, urmând ca pentru locul vacant să fie organizate noi alegeri in 
termen maxim de 60 de zile de la vacantare. 

 
Art. 83. Partea a V-a Alegeri reprezentanți studenți, din prezentul Regulament, a fost 

realizată de reprezentanții studenților în Consiliile facultăților și în Senatul universitar.  
 
 
 

PARTEA a VI-a 
Dispoziții finale 

 
 

Art. 84. (1) Funcțiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de 
director de departament nu se cumulează. 

(2) În cazul vacantării unui loc de conducere, se procedează la alegeri parțiale, în cazul 
directorului de departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în 
termen de maximum 3 luni de la data vacantării.   

 
Art. 85. (1) Au dreptul de a ocupa una dintre funcțiile de conducere de director de 

departament, de decan, de prodecan, de rector, de prorector, prin alegeri sau concurs, după caz, 
persoanele care nu au împlinit vârsta de pensionare. 

(2) Persoanele care ocupă una dintre funcțiile de conducere de prorector, decan, prodecan, 
director de departament pot fi membre în Senatul universitar, cu condiția să fie alese în această 
calitate.  

 
Art. 86. (1) Prezentul Regulament se adoptă prin Hotărâre a Senatului Universității Europene 

"Drăgan" din Lugoj.  
(2) Regulamentul intră în vigoare la data adoptării sale prin Hotărâre a Senatului și se publică 

pe site-ul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj (www.universitateaeuropeanadragandinlugoj) 
la secțiunea Alegeri UED 2020-2024.   

 
Art. 87. Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
 
 
 

http://www.universitateaeuropeanadragandinlugoj/
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Art. 88. (1) Ulterior adoptării prezentului Regulament, acesta se va completa cu eventualele 

dispoziții referitoare la alegeri emise de Ministerul Educației Naționale, asupra cărora membrii 
Senatului Universității Europene „Drăgan” din Lugoj vor fi informați. 

(2) Orice modificare a prezentului Regulament se poate face numai cu aprobarea Senatului 
Universității Europene „Drăgan” din Lugoj. 

 

 

 

 

          RECTOR,               PREȘEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN                        Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 
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Anexa nr. 1  

FACULTATEA _________________________ 

DEPARTAMENTUL______________________ 
 

Nr.___din__________ 

 

Formular de depunere a candidaturii pentru funcția de  

Director de Departament 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________, 

cadru didactic titular la Departamentul de ____________________________________________, 

Facultatea de___________________________________________________________________, 

având funcția didactică de_______________________________________________, depun 

prezentul dosar de candidatură pentru funcția de Director de departament. 

 

Declar pe propria răspundere următoarele:  
1. Nu am împlinit vârsta de pensionare prevăzută de art. 289 (1) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 65 de ani.  
 

2. În situația în care, în urma ocupării prin alegeri a funcției de conducere pentru care candidez, mă voi 
afla într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prevederile Cartei și Codului de etică și deontologie profesională universitară, în 
termen de 7 zile de la apariția conflictului, mă oblig să rezolv situația intervenită și să anunț în scris 
conducerea instituției. 
 

Anexez prezentei următoarele: 

1. Curriculum vitae; 

2. Planul managerial, conținând_______pagini, numerotate și semnate fiecare în parte; 

3. Declarația pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le conține, vor fi prelucrate de 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în procedura de alegeri, conform Regulamentului electoral privind 
constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale UED pentru mandatul 2020 – 2024, declar expres că 
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor pe site-ul universității (a CV-ului, planului managerial, 
declarației pe propria răspundere că nu a fost colaborator al securității cu anonimizarea semnăturii, respectiv a datelor 
de identificare, a adresei, numărului de telefon, e-mail) și menținerea acestora până la încheierea proceselor de alegeri, 
conform calendarului. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date ministerului de resort și altor instituții și 
autorități publice abilitate.  

 

Data_______________ 

 

         Semnătura_______________ 
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Anexa nr. 2  

FACULTATEA _________________________ 

DEPARTAMENTUL______________________ 
 

Nr.___din__________ 

 

Formular de depunere a candidaturii pentru  

membru în Consiliul departamentului 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________, 

cadru didactic titular la Departamentul de ____________________________________________, 

Facultatea de______________________________________________________________________, 

având funcția didactică de_______________________________________________, depun 

prezentul dosar de candidatură pentru membru în Consiliul departamentului de________________ 

_________________________________________. 

 

Declar pe propria răspundere următoarele:  
1. Nu am împlinit vârsta de pensionare prevăzută de art. 289 (1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 65 de ani.  
 
2. În situația în care, în urma ocupării prin alegeri a funcției de conducere pentru care candidez, mă 
voi afla într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prevederile Cartei și Codului de etică și deontologie profesională universitară, în 
termen de 7 zile de la apariția conflictului, mă oblig să rezolv situația intervenită și să anunț în scris 
conducerea instituției. 
 

Anexez prezentei următoarele: 

1. Curriculum vitae; 

2. Declarația pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le conține, vor fi prelucrate de 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în procedura de alegeri, conform Regulamentului electoral privind 
constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale UED pentru mandatul 2020 – 2024, declar expres că 
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor pe site-ul universității (a CV-ului și a declarației pe 
propria răspundere că nu a fost colaborator al securității cu anonimizarea semnăturii, respectiv a datelor de identificare, 
a adresei, numărului de telefon, e-mail) și menținerea acestora până la încheierea proceselor de alegeri, conform 
calendarului. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date ministerului de resort și altor instituții și 
autorități publice abilitate.  

 

Data_______________ 

 

         Semnătura_______________ 
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Anexa nr. 3  

FACULTATEA _________________________ 

DEPARTAMENTUL______________________ 
 

Nr.___din__________ 

 

Formular de depunere a candidaturii pentru  

membru în Consiliul Facultății 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________, 

cadru didactic titular la Departamentul de ____________________________________________, 

Facultatea de______________________________________________________________________, 

având funcția didactică de_______________________________________________, depun 

prezentul dosar de candidatură pentru membru în Consiliul Facultății de______________________ 

_________________________________________ 

 

Declar pe propria răspundere următoarele:  
1. Nu am împlinit vârsta de pensionare prevăzută de art. 289 (1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 65 de ani.  
 
2. În situația în care, în urma ocupării prin alegeri a funcției de conducere pentru care candidez, mă 
voi afla într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prevederile Cartei și Codului de etică și deontologie profesională universitară, în 
termen de 7 zile de la apariția conflictului, mă oblig să rezolv situația intervenită și să anunț în scris 
conducerea instituției. 
 

Anexez prezentei următoarele: 

1. Curriculum vitae; 

2. Declarația pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le conține, vor fi prelucrate de 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în procedura de alegeri, conform Regulamentului electoral privind 
constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale UED pentru mandatul 2020 – 2024, declar expres că 
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor pe site-ul universității (a CV-ului și a declarației pe 
propria răspundere că nu a fost colaborator al securității cu anonimizarea semnăturii, respectiv a datelor de identificare, 
a adresei, numărului de telefon, e-mail) și menținerea acestora până la încheierea proceselor de alegeri, conform 
calendarului. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date ministerului de resort și altor instituții și 
autorități publice abilitate.  

 

Data_______________ 

 

         Semnătura_______________ 
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Anexa nr. 4  

FACULTATEA _________________________ 

DEPARTAMENTUL______________________ 
 

Nr.___din__________ 

 

Formular de depunere a candidaturii pentru  

membru în Senatul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________, 

cadru didactic titular la Departamentul de ____________________________________________, 

Facultatea de______________________________________________________________________, 

având funcția didactică de_______________________________________________, depun 

prezentul dosar de candidatură pentru membru în Senatul Universității Europene "Drăgan" din 

Lugoj. 

 

Declar pe propria răspundere următoarele:  
1. Nu am împlinit vârsta de pensionare prevăzută de art. 289 (1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 65 de ani.  
 
2. În situația în care, în urma ocupării prin alegeri a funcției de conducere pentru care candidez, mă 
voi afla într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prevederile Cartei și Codului de etică și deontologie profesională universitară, în 
termen de 7 zile de la apariția conflictului, mă oblig să rezolv situația intervenită și să anunț în scris 
conducerea instituției. 
 

Anexez prezentei următoarele: 

1. Curriculum vitae; 

2. Declarația pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le conține, vor fi prelucrate de 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în procedura de alegeri, conform Regulamentului electoral privind 
constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale UED pentru mandatul 2020 – 2024, declar expres că 
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor pe site-ul universității (a CV-ului și a declarației pe 
propria răspundere că nu a fost colaborator al securității cu anonimizarea semnăturii, respectiv a datelor de identificare, 
a adresei, numărului de telefon, e-mail) și menținerea acestora până la încheierea proceselor de alegeri, conform 
calendarului. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date ministerului de resort și altor instituții și 
autorități publice abilitate.  

 

Data_______________ 

 

         Semnătura_______________ 
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Anexa nr. 5  

 

Nr.___din__________ 

 
Formular de depunere a candidaturii pentru funcția de  

Președinte al Senatului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________, 

cadru didactic titular la Departamentul de ____________________________________________, 

Facultatea de___________________________________________________________________, 

având funcția didactică de_______________________________________________, depun 

prezentul dosar de candidatură pentru funcția de Președinte al Senatului Universității Europene 

"Drăgan" din Lugoj. 

 

Declar pe propria răspundere următoarele:  
1. Nu am împlinit vârsta de pensionare prevăzută de art. 289 (1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 65 de ani.  
 
2. În situația în care, în urma ocupării prin alegeri a funcției de conducere pentru care candidez, mă 
voi afla într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prevederile Cartei și Codului de etică și deontologie profesională universitară, în 
termen de 7 zile de la apariția conflictului, mă oblig să rezolv situația intervenită și să anunț în scris 
conducerea instituției. 
 

Anexez prezentei următoarele: 

1. Curriculum vitae; 

2. Planul managerial, conținând_______pagini, numerotate și semnate fiecare în parte; 

3. Declarația pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le conține, vor fi prelucrate de 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în procedura de alegeri, conform Regulamentului electoral privind 
constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale UED pentru mandatul 2020 – 2024, declar expres că 
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor pe site-ul universității (a CV-ului, planului managerial, 
declarației pe propria răspundere că nu a fost colaborator al securității cu anonimizarea semnăturii, respectiv a datelor 
de identificare, a adresei, numărului de telefon, e-mail) și menținerea acestora până la încheierea proceselor de alegeri, 
conform calendarului. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date ministerului de resort și altor instituții și 
autorități publice abilitate.  

 

Data_______________ 

 

         Semnătura_______________ 
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Anexa nr. 6  

 

Nr.___din__________ 

 

 

                  Formular de depunere a candidaturii pentru funcția de RECTOR 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________, 

cadru didactic titular la Departamentul de ____________________________________________, 

Facultatea de___________________________________________________________________, 

având funcția didactică de_______________________________________________,depun 

prezentul dosar de candidatură pentru funcția de Rector. 

 

Declar pe propria răspundere următoarele:  
1. Nu am împlinit vârsta de pensionare prevăzută de art. 289 (1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 65 de ani.  
 
2. În situația în care, în urma ocupării prin alegeri a funcției de conducere pentru care candidez, mă 
voi afla într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prevederile Cartei și Codului de etică și deontologie profesională universitară, în 
termen de 7 zile de la apariția conflictului, mă oblig să rezolv situația intervenită și să anunț în scris 
conducerea instituției. 
 

Anexez prezentei următoarele: 

1. Curriculum vitae; 

2. Planul managerial, conținând_______pagini, numerotate și semnate fiecare în parte; 

3. Lista de lucrări. 

4. Declarația pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le conține, vor fi prelucrate de 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în procedura de alegeri, conform Regulamentului electoral privind 
constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale UED pentru mandatul 2020 – 2024, declar expres că 
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor pe site-ul universității (a CV-ului, planului managerial, 
listei de lucrări, declarației pe propria răspundere că nu a fost colaborator al securității cu anonimizarea semnăturii, 
respectiv a datelor de identificare, a adresei, numărului de telefon, e-mail) și menținerea acestora până la încheierea 
proceselor de alegeri, conform calendarului. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date ministerului de 
resort și altor instituții și autorități publice abilitate.  

 

Data_______________ 

 

         Semnătura_______________ 
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Anexa nr. 7  

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDRE 

 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata___________________________________________________________________,  

cetăţean român, fiul/fiica lui__________________________________________(numele şi prenumele 

tatălui) şi al/a_________________________________________________________(numele şi prenumele 

mamei), născut/născută la data de__________________________în localitatea________________________ 

judeţul_________________________________________________,identificat/identificată cu actul de 

identitate seria______nr.______________eliberat de_____________________________________________ 

la data de___________________________CNP__________________________________________________ 

cu domiciliul în localitatea_________________________str.___________________________nr.___________ 

bl.______sc._____etaj_____ap.______ judeţul____________________________ cu ocupaţia actuală de  

______________________________________la_________________________________________________

candidat pentru funcţia de____________________________________________________, la alegerile din 

__________________,  

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările şi completările 

ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a OUG nr. 24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 din ordonanţa de urgenţă.  

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund realităţii. 

 

 

 

Data:__________________ 

Semnătura:____________________________ 
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Anexa nr. 8 
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ 
FACULTATEA  

 

 

 

 

LISTA ELECTORALĂ  

ce cuprinde cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul 

Departamentului_______________cu drept de vot, pentru alegerea  

Directorului de departament/membrilor în Consiliul Departamentului/reprezentanților 

cadrelor didactice în Consiliile facultăților/Senatul universitar 

 

Data: 

Locația:  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele CNP Semnătura 

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

COMISIA ELECTORALĂ A FACULTĂȚII___________ 

 

  ........................................ 
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Anexa nr. 9 

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

 

 

 

LISTA ELECTORALĂ1  

ce cuprinde cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul UED Lugoj, 

reprezentanții studenților din Consiliile facultăților și Senatul universitar,  

cu drept de vot, pentru alegerea Rectorului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

 

Data: 

Locația:  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele CNP 
Facultatea/ 

Departamentul 
Semnătura 

     

 
 

 

 

 

 

 
 

 

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

 

  ........................................ 

 

 

 

 

 
1 În vederea afișării, Lista electorală se întocmește fără CNP și Semnătură. 



 

29 | P a g i n ă  
 

Anexa nr. 10 

 

 

LISTA ELECTORALĂ  

ce cuprinde membrii Senatului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj  

(cadre didactice și de cercetare titulare și reprezentanții studenților din Senat)  

cu drept de vot, pentru alegerea Președintelui Senatului 

 Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

 

 

Data: 

Locația:  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele CNP Facultatea Semnătura 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMISIA ELECTORALĂ  DE ALEGERE A PREȘEDINTELUI SENATULUI UED 

 

  ........................................ 
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                 Anexa nr. 11  

UNIVERSITATEA  EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ      

FACULTATEA_______________________________ 

 

 

 

LISTA ELECTORALĂ 

cuprinzând studenții Facultății de________________participanți la procesul de votare 

organizat la data de _____________ 

în vederea alegerii reprezentanților în Consiliul Facultății/Senatul UED 

 

  Locația:  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Anul de 
studiu 

Programul de 
studii 

Semnătura 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA ELECTORALĂ A STUDENȚILOR FACULTĂȚII ___________________ 
 

  ............................. 
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Anexa nr. 12 

UNIVERSITATEA  EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

  ALEGERI 2020 - 2024 

 

Se aplică ștampila de control a Biroului Electoral al UED 

 

Buletin de vot 

pentru alegerea structurilor și funcțiilor de conducere de la nivelul 

departamentelor/facultăților/universității  

(se va menționa exact funcția/structura de conducere: de ex. Rector/Director de Departament/Președinte 

de Senat/membri în Consiliul Departamentului/membri/reprezentanți în Consiliul Facultății/  

membri/reprezentanți în Senatul universitar) 

Data: 

 
 

CANDIDAT 1 
NUME, PRENUME 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CANDIDAT 2 
NUME, PRENUME 

 
 

 
 
 

 

 

      ........................................ 
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Anexa nr. 13 

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ       
 

FACULTATEATEA____________ 

DEPARTAMENTUL___________ 

 
 

 
PROCES – VERBAL 

privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ________________ 
organizat la nivelul Departamentului________________  

pentru alegerea Directorului de departament/membrilor în Consiliului Departamentului/ 
membrilor în Consiliul Facultății/membrilor în Senatul universitar 

 
 

 Număr de candidați înscriși:___ 
 

 

a.  Numărul total al persoanelor cu drept de vot  

b.  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne   

c.  Numărul total al buletinelor de vot primite de la Biroul Electoral al UED  

d.  Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e.  Numărul total al voturilor valabil exprimate   

f.  Numărul total al voturilor nule   

 
În urma numărării voturilor valide "pentru" obținute de candidați, Comisia a constatat 
următoarele:  

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele candidatului/candidaților 
Numărul de voturi 

"pentru" 

   

 
   

 
COMISIA ELECTORALĂ A FACULTĂȚII  
 

  ............................. 
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Anexa nr. 14 

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ  

 

 
 

 
 
 

PROCES – VERBAL 

privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ________________ 

organizat la nivelul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj pentru alegerea 

Președintelui Senatul universitar 

 
 

 Număr de candidați înscriși:___ 
 Numele și prenumele: 

 

a. Numărul total al persoanelor cu drept de vot  

b.  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne   

c. Numărul total al buletinelor de vot primite de la Biroul Electoral al UED  

d. Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e. Numărul total al voturilor valabil exprimate   

f. Numărul total al voturilor nule   

 
În urma numărării voturilor valide obținute de candidați, Comisia electorală de alegeri a 
constatat următoarele:  

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele candidatului/candidaților 
Numărul de voturi 

valide 

   

 
  Se declară ales, Președinte al Senatului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj.................. 
 

 
 

COMISIA ELECTORALĂ  DE ALEGERE A PREȘEDINTELUI SENATULUI UED 
 

  ............................. 
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Anexa nr. 15 

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de ______________ 

organizat la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
pentru alegerea Rectorului  

 
 

a.  Numărul total al persoanelor cu drept de vot (pct. a > / = pct. b)  

b.  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne   

c.  Numărul total al buletinelor de vot primite (pct. c > / = pct. d + pct. e + pct. f + pct. g)  

d.  Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e.  Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e < / = [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e 
= suma voturilor valabil exprimate la pct. h) 

 

f.  Numărul total al voturilor nule   

g.  Numărul total al voturilor albe   

h.  Numărul total al voturilor valabil exprimate la funcția de rector 
(pentru fiecare opțiune) 

 

i.  Numărul total de voturi exprimate, necesar pentru validarea alegerilor universitare 
pentru desemnarea rectorului UED (pct. b>/=[(pct. a : 2) + 1]) 

 

j.  
Numărul total de voturi în baza căruia se stabileşte rezultatul alegerilor universitare 
pentru desemnarea rectorului (majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate pentru 
fiecare opţiune) 

 

 
 

Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 
 

  ............................. 
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UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ      Anexa nr. 16 
 

FACULTATEATEA____________ 

 
 
 

PROCES – VERBAL 

privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ________________ 

organizat pentru alegerea reprezentanților studenților Facultății de_____________ 

în Consiliul Facultății/ în Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

 
 

 

a. Numărul total al persoanelor cu drept de vot  

b. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne   

C Numărul total al buletinelor de vot primite de la Biroul Electoral al UED  

d. Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e. Numărul total al voturilor valabil exprimate   

f. Numărul total al voturilor nule   

 
În urma numărării voturilor valide "pentru" obținute de candidați, Comisia a constatat 
următoarele:  

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele candidatului/candidaților 
Numărul de voturi 

"pentru" 

   

 
   
 

COMISIA ELECTORALĂ A STUDENȚILOR FACULTĂȚII ___________________ 
 

  ............................. 
 

 
 
 

 

 


