
universitateaeuropeanadraganwww. .ro

 

 

                               
 

 
 
 
 
 

Regulamentul/Metodologia  

proprie privind alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul 

universităţii, al facultăţilor şi departamentelor 

 

 

 

Partea I   Aspecte generale 

Partea a II-a   Alegeri departamente 

Partea a III-a  Alegeri la nivel de facultate 

Partea a IV-a  Alegeri la nivelul universităţii 

Partea a V-a  Dispoziţii finale 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lugoj 

Ianuarie 2012 



universitateaeuropeanadraganwww. .ro

 

 

2

PARTEA I 
Aspecte generale 

 
 

Art. 1 
Prezentul regulament se fundamentează pe Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Carta UED, 

adresele nr. 180/CB/14.07.2011 şi 389/cb/13.12.2011ale MECTS referitoare la calendarul – cadrul 
de organizare a alegerilor din univeristăţi. Precizări şi recomandări metodologice. 
 

Art. 2 
(1) Structurile de conducere din cadrul UED sunt: 
a) la nivelul universităţii: Senatul universitar şi Consiliul de administraţie; 
b) la nivelul facultăţii: Consiliul facultăţii; 
c) la nivelul departamentului: Consiliul departamentului. 
 

(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele: 
a) la nivelul universităţii: rector, prorector, director general administrativ. 
b) la nivelul facultăţii: decan, prodecan; 
c) la nivelul departamentului: directorul de departament. 

 
Art. 3 
(1)  Alegerile sunt organizate în conformitate cu următorul calendar: 

a) Declanşarea alegerilor:  06.02.2012; 
b) Alegerile la nivelul facultăţilor:  

� Consiliul departamentului şi Consiliul facultăţii: 21 - 22 .02.2012; 
c) Alegerile la nivelul senatului: 23.02.2012; 
d) Alegerea rectorului: 24.02.2012; 
e) Finalizarea alegerilor1:01.03. 2012 -  30.04.2012. 

 (2) Fixarea datelor de alegeri la nivelul studenţilor pentru desemnarea reprezentanţilor 
studenţilor în Consiliile facultăţilor şi în Senat se face la intervalele de mai sus, de către reprezentanţii 
studenţilor în Senat şi se comunică prin afişare celor interesaţi.  

 
Art. 4 
(1) La toate nivelurile, alegerile se fac pe baza votului direct şi secret. Fiecare persoană are 

dreptul la un singur vot. 
(2) Cadrele didactice cu drept de vot trebuie să facă parte din colectivele respective şi să aibă 

calitatea de titular al UED. 
(3) Alegerile sunt validate dacă la acestea au participat cel puţin 2/3 din numărul membrilor 

colectivelor respective. 
(4) Se declară ales în organismele de conducere, candidatul care a obţinut cel mai mare număr 

de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi. Dacă niciun candidat nu a obţinut 
jumătate plus unu voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, atunci se reorganizează 
un nou tur de scrutin la care participă numai candidaţii plasaţi pe primele 2 locuri, în ordine 
descrescătoare a numărului de voturi "pentru", obţinute. 

(5))  În prima parte a şedinţei de alegeri de la nivelul departamentului şi de la nivelul facultăţii 
se va prezenta un Raport pentru mandatul expirat.  

(6) După prezentarea Raportului se constituie prin vot deschis câte o comisie de organizare a 
alegerilor formată din 3 membri, din care, unul este preşedinte; la constituirea comisiilor de alegeri, 

                                                
1
 Finalizarea alegerilor prin numirea prorectorilor, selectarea decanilor şi numirea prodecanilor. 
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membrii comisiilor trebuie să declare că nu vor candida pentru niciuna dintre funcţiile de conducere din 
structura academică pentru care se fac alegerile.  

(7) Rezultatele alegerilor, inclusiv pentru alegerile la nivelul studenţilor, se vor consemna în 
procese verbale, cu precizarea numelor celor aleşi, funcţia pentru care au fost aleşi şi numărul de voturi 
"pentru". 

 
Art. 5 
(1) Consiliile facultăţilor şi Senatul UED sunt constituite din reprezentanţi ai comunităţii academice 

respective în procente de până la 75% din cadre didactice şi de cercetare şi de cel puţin 25% studenţi.  
(2) Directorii de departamente, decanul şi prodecanii aleşi,  vor candida pentru Consiliul 

facultăţii; în vederea respectării regulilor democratice ale alegerilor universitare, nicio altă funcţie 
executivă, actuală sau anterioară, nu conferă un loc de drept în niciun organism colectiv de conducere.  

 
Art. 6 
(1) Numărul reprezentanţilor aleşi în Consiliile facultăţiilor şi Senat este stabilit în funcţie de 

numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare la începutul anului univ. 2011/2012, în cote de 
reprezentare prevăzute prin Carta UED (maxim 75% cadre didactice, minim 25% studenţi).  

(2) În Consiliile facultăţilor numărul reprezentanţilor aleşi este de: 5 cadre didactice plus 2 
studenţi, pentru Facultatea de Ştiinţe Economice;  4 cadre didactice plus 1 student, Facultatea de Drept. 

(3) Senatul universitar este compus din 11 membri (8 cadre didactice şi 3 studenţi, din care: 5 
cadre didactice plus 2 studenţi, de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi 3 cadre didactice plus 1 student, 
de la Facultatea de Drept). 

(4) Pentru Consiliile facultăţilor şi Senat, candidaturile cadrelor didactice şi de cercetare 
titulare, se depun în perioada 13 – 16.02.2012 ora 14,00. 

 
 

 
 
 

PARTEA a II-a 
Alegeri Departamente 

 
 
Art. 7  
La nivelul departamentelor, alegerile sunt organizate pentru: 
a) Directorul de departament. 
b) Consiliul departamentului. 
 
Art. 8  
(1) Pentru funcţia de director departament pot candida cadre didactice titulare în departamentul 

respectiv care la data alegerilor nu au împlinit vârsta legală de pensionare. 
(2) Alegerea directorului de departament se face pe bază de candidaturi; candidaturile 

(Curriculum vitae şi Plan managerial) se înregistrează la DECANT, în perioada 13 - 16.02.2012 ora 
14,00. 

 
Art. 9  
La şedinţa de alegeri au dreptul să participe toate cadrele didactice şi de cercetare cu funcţia 

de bază cuprinse în statele de funcţiuni valabile pentru anul universitar 2011/2012 ale departamentului. 
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Art.10 
(1) 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 şi ssee  ccoonnssttiittuuiiee  pprriinn  vvoott  ddeesscchhiiss Comisia de organizare a alegerilor; în cazul în care 
decanul de vârstă al departamentului candidează la funcţia de director de departament, se 
desemnează prin vot deschis, o altă persoană pentru conducerea adunării de alegeri. 

(2) Pentru alegerea directorului de departament, numele persoanelor care îndeplinesc cerinţele 
prevăzute de art. 8 se înscriu în ordinea alfabetică pe Buletinul de vot.  

 
Art. 11 
(1) După desemnarea prin vot a directorului de departament, se constituie Consiliul 

departamentului. 
(2) Consiliul departamentului este constituit, după caz, din 3 membri,  prin vot deschis al cadrelor 

didactice şi de cercetare titulare. 
 
Art. 12 
(1) Directorul de departament desemnat poate candida şi pentru Consiliul facultăţii. 
 
 
 

 
PARTEA a III-a 

Alegeri la nivel de facultate 
 
 
Art. 13 
(1) În vederea desfăşurării alegerilor,  se constituie: 

a) la nivelul UED: Biroul Electoral; 
b) la nivelul facultăţilor: Comisiile electorale ale facultăţilor; 
c) la nivelul studenţilor: Comisia electorală a studenţilor din fiecare facultate. 

(2) Biroul Electoral monitorizează respectarea prezentului Regulament şi prezintă Senatului, în 
vederea validării, rezultatului alegerilor. 

(3) Biroul Electoral, numit prin Ordin al Rectorului, are în componenţă 5 membri, dintre care, 1 
student. Sediul Biroului Electoral este Centrul de presă, din incinta UED. 

 
Art. 14 
Membrii Biroului Electoral şi ai Comisiilor electorale de la nivelul facultăţilor nu pot candida la 

nicio funcţie care face obiectul prezentului Regulament.  
 
 

Alegeri pentru Consiliile facultăţilor 
 
Art. 15 
La alegerile pentru Consiliile facultăţilor participă: 
a) toate cadrele didactice care au norma de bază în Universitate la data alegerilor, cuprinse în 

statele de funcţiuni ale departamentelor; 
b) studenţii (reprezentanţii studenţilor) de la toate programele de studii universitare din 

facultatea respectivă. 
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Art. 16 
(1) Consiliul facultăţii este constituit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi de cercetare  

titulare în facultate (5 cadre didactice - Facultatea de Ştiinţe Economice şi 4 cadre didactice -  
Facultatea de Drept)  şi reprezentanţi ai studenţilor (2 – Facultatea de Ştiinţe Economice şi 1 Facultatea 
de Drept) , în cotele prevăzute în Carta UED (maxim 75% cadre didactice şi minim 25% studenţi). 

 
 
Art. 17 
(1) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare titulare se aleg prin vot egal, direct, liber 

exprimat şi secret, pe baza candidaturii liber exprimate în şedinţa de alegeri; înscrierea candidaţilor pe 
Buletinul de vot se face în ordinea alfabetică. 

(2) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor cadrelor didactice în Consiliile facultăţilor, prin 
proceduri democratice, cu respectarea prezentului Regulament, revine Comisiei electorale a facultăţii iar 
responsabilitatea organizării alegerilor, revine Decanului în funcţie. 

(3) Comisiile electorale ale facultăţilor sunt constituite din câte 3 reprezentanţi ai fiecărui 
departament, numiţi de către directorii departamentelor. 

(4) Pentru alegerea membrilor Consiliului facultăţii, Comisia electorală a facultăţii are 
următoarele aattrriibbuuţţiiii: 

a) întocmeşte listele de votanţi din fiecare departament; 
b) întocmeşte Buletinele de vot cuprinzând candidaţii din Departament, pentru Consiliul 

facultăţii, în ordinea alfabetică; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu numărul de 
reprezentanţi ai departamentului, din care se scade locul ocupat de drept de către 
directorul de departament;  

c) organizarea procesului de votare, iar după încheierea acestui proces, întocmeşte Procesul 
verbal al alegerilor şi-l transmite în original, Biroului Electoral, în copie, decanului în funcţie; 

d) preia Procesul verbal al alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor şi-l transmite, în original, 
Biroului Electoral şi, în copie, decanului în funcţie.  

(5) Alegerea reprezentanţilor departamentelor în Consiliile facultăţilor, în limita locurilor eligibile 
(număr de locuri stabilit departamentului din care se scade locul ocupat de drept de către directorul de 
departament) se face în ordinea descrescătoare a voturilor, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi 
din numărul de voturi legal exprimate. Dacă numărul candidaţilor care au obţinut cel puţin jumătate plus 
unu voturi, este mai mic decât numărul de locuri eligibile, atunci, în limita locurilor vacante, se 
organizează în aceeaşi zi un nou tur de scrutin la care participă candidaţii care nu au fost validaţi în 
primul tur, înscrişi pe buletinele de vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinute 
în primul tur. 

(6) Voturile se anulează dacă buletinele de vot se află în una din următoarele situaţii: 
a) sunt bifate mai puţine dreptunghiuri corespunzătoare candidaţilor decât numărul de locuri 

eligibile; 
b) sunt bifate mai multe dreptunghiuri corespunzătoare candidaţilor decât numărul de locuri 

eligibile; 
c) apar menţiuni suplimentare pe buletinele de vot. 
 

Art. 18 
Reprezentanţii studenţilor se aleg prin vot egal, direct, liber exprimat şi secret, pe bază de 

candidaturi liber exprimate din rândul studenţilor.  
 
Art. 19 
Norma de reprezentare a studenţilor în Consiliile facultăţilor este aceeaşi pentru toţi studenţii 

facultăţilor şi se determină prin raportarea locurilor destinate studenţilor în Consiliile facultăţilor la 
efectivul total de studenţi din facultate, pentru toate ciclurile de şcolarizare, conform evidenţei statistice 
la data de 1 decembrie 2011.  
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Art. 20 
Alegerile reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor vot fi conduse de Comisiile electorale 

ale studenţilor la nivelul facultăţilor, având 3 membri. Comisia îşi desemnează un preşedinte, şi un 
vicepreşedinte. 

 
Art. 21 
Comisia electorală a studenţilor din facultate funcţionează într-o sală (S.1.4. - Facultatea de 

Drept şi S.1.3. - Facultatea de Ştiinţe Economice) pusă la dispoziţie de conducerea facultăţii; are la 
dispoziţie un avizier şi are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele cu votanţi, cuprinzând studenţii 
existenţi în facultate la data alegerilor; 

b) stabileşte data alegerilor, locul desfăşurării alegerilor şi intervalul orar al desfăşurării 
alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se facă într-o singură zi, fără depăşirea 
intervalului orar 8,00 – 18,00; 

c) primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu 
numărul de reprezentanţi stabilit (2 studenţi pentru Facultatea de Ştiinţe Economice; 1 
student pentru Facultatea de Drept); 

d) verifică eligibilitatea candidaturilor;   
e) întocmeşte buletinele de vot, având candidaţii înscrişi în ordinea depunerii candidaturilor; 

buletinele vor fi ştampilate la Biroul electoral cu ştampila UED. 
f) informează comunitatea studenţească privind alegerile studenţilor, utilizând site-ul 

Universităţii, avizierele facultăţilor; 
g) organizează procesul de votare, iar după încheierea procesului de votare întocmeşte un 

Proces verbal al alegerilor şi-l transmite Comisiei electorale a facultăţii, până cel târziu în 
20.02.2012 ora 12,00. 

 
Art. 22 
(1) După alegerea prin vot a reprezentanţilor cadrelor didactice şi de cercetare titulare şi ai 

studenţilor, Biroul electoral verifică îndeplinirea condiţiilor de validare a alegerilor pentru Consiliul 
facultăţii şi înaintează un Raport, Senatului în funcţie; Senatul validează rezultatele alegerilor pentru 
Consiliul facultăţii şi decide, dacă este cazul, reprogramare acestora. 

(2) După confirmarea alegerilor, în şedinţa comună condusă de decanul de vârstă al noului 
Consiliu şi un reprezentant al studenţilor din noul Consiliu, decanul care îşi încheie mandatul prezintă un 
Raport asupra activităţii desfăşurate de vechiul Consiliu al facultăţii.  

 
 
 

 
PARTEA a IV-a 

Alegeri la nivelul universităţii 
 
 
Art. 23 
La nivelul Universităţii alegerile sunt organizate pentru: 
a) Senatul Universităţii; 
b) Preşedintele Senatului Universităţii; 
c) Rectorul Universităţii.  
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Art. 24 
(1) Senatul Universităţii este constituit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi de cercetare 

titulari în UED şi reprezentanţi ai studenţilor, în proporţiile prevăzute la art. 6 din prezentul Regulament.  
(2) Senatul "nou" ales este format din 11 membri, din care: 3 studenţi (27,27%) – 2 de la 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi 1 de la Facultatea de Drept, şi 8 cadre didactice (72,73%) – 5 de la 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi 3 de la Facultatea de Drept. 

(3) Din Senatul Universităţii nu poate face parte nicio persoană care deţine o funcţie executivă în 
UED. Rectorul, prorectorul, alte persoane care deţin funcţii executive (decani, prodecani, directorul 
general administrativ, directorul de departament) pot participa doar în calitate de invitaţi la şedinţele 
Senatului Universităţii, fără drept de vot.  

 
Art. 25 
(1) Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice şi studenţi în Senatul universitar se poate efectua 

simultan cu alegerile pentru membrii Consiliului facultăţii dar pe buletine de vot şi în tururi de scrutin 
separate. 

(2) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare titulare se aleg prin vot egal, direct, liber 
exprimat şi secret, pe bază de candidaturi liber exprimate în şedinţa de alegeri; candidaturile pot fi 
depuse de orice cadru didactic sau cecetător titular. Înscrierea candidaţilor pe Buletinul de vot se face în 
ordinea depunerii candidaturilor. 

(3) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor cadrelor didactice pentru Senatul Universităţii, prin 
proceduri democratice, cu respectarea prezentului Regulament revine Comisie electorale a facultăţii, iar 
responsabilitatea organizării alegerilor revine decanului în funcţie. 

(4) Pentru alegerile la nivelul Senatului universitar, Comisia electorală a facultăţii are următoarele 
atribuţii: 

a) întocmeşte lliissttaa  eelleeccttoorraallăă  ppeennttrruu  aalleeggeerrii  ((AAnneexxaa  22)), din fiecare departament;  
b) stabileşte data alegerilor (în intervalul prezentat la art. 3), locul desfăşurării alegerilor şi 

intervalul orar de desfăşurare a alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se facă în 
toate departamentele din facultate/universitate într-o singură zi, fără depăşirea intervalului 
orar, 8,00 – 14,00; 

c)    întocmeşte buletinele de vot cuprinzând candidaţii departamentului pentru Senat, în ordinea 
autopropunerilor; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu numărul de reprezentaţi ai 
departamentului (facultăţii); 

d) organizează procesul de votare, iar după încheierea acestui proces, întocmeşte Procesul 
verbal al alegerilor şi-l transmite Biroului Electoral; 

e) preia Procesul verbal al alegerilor penntru reprezentanţii studenţilor şi-l transmite Biroului 
Electoral. 

(5) Alegerea reprezentanţilor facultăţilor în Senatul universitar, în limita locurilor eligibile, se face 
în ordine descrescătoare a voturilor, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total de 
voturi egal exprimate. Dacă numărul de candidaţi care au obţinut cel puţin jumătate plus unu voturi este 
mai mic decât numărul de locuri eligibile, atunci, în limita locurilor  vacante, se organizează un nou tur de 
scrutin, în aceeaşi zi, la care participă candidaţii care nu au fost validaţi în primul tur, înscrişi pe Buletinul 
de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinute în primul tur. 

(6) Voturile se anulează dacă Buletinul de vot se află în una din următoarele situaţii: 
a) sunt bifate mai puţine dreptunghiuri corespunzătoare candidaţilor decât numărul de locuri 

eligibile; 
b) sunt bifate mai multe dreptunghiuri corespunzătoare candidaţilor decât numărul de locuri 

eligibile; 
c)    apar menţiuni suplimentare pe buletinul de vot. 
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Art. 26 
Reprezentanţii studenţilor se aleg prin vot egal, direct, liber exprimat şi secret, pe bază de 

candidaturi liber exprimate din rândul studenţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate.  
 
Art. 27 
(1) Norma de reprezentare a studenţilor în Senatul UED este aceeaşi pentru toţi studenţii 

universităţii şi se determină prin raportarea locurilor destinate studenţilor UED la efectivul total al 
studenţilor din universitate, pentru toate ciclurile de şcolarizare, conform evidenţelor stabilite la data 
de 1 decembrie 2011.   

(2) În funcţie de norma de reprezentare, se determină numărul de reprezentanţi ai studenţilor 
din fiecare facultate.  

 Art. 28 
Alegerile reprezentanţilor studenţilor din fiecare facultate în Senatul Universităţii, vor fi conduse 

de Comisiile electorale ale studenţilor din facultăţi, care, pentru alegerile membrilor Senatului, au 
următoarele atribuţii:  

a) întocmesc, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele cu votanţi, cuprinzând studenţii 
existenţi în facultate la data alegerilor; 

b) stabilesc data alegerilor în intervalul prevăzut la art. 3, locul desfăşurării alegerilor şi 
intervalul orar de desfăşurare a alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se facă 
într-o singură zi, fără depăşirea intervalului orara, 8,00 – 18,00; 

c)    primesc candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaţi este cel puţin egal cu 
numărul reprezentanţilor studenţilor din facultate pentru Senatul Universităţii stabilit (2 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi 1 Facultatea de Drept). 

d) verifică eligibilitatea candidaţilor;   
e) întocmeşte buletinele de vot, având înscrişi candidaţii în ordinea depunerii autopropunerilor; 

buletinele de vot vor fi ştampilate la Biroul Electoral cu ştampila UED; 
f)    informează comunitatea studenţească privind alegerile studenţilor utilizând site-ul UED şi 

avizierele facultăţilor; 
g) organizează procesul de votare, iar după încheierea acestuia, întocmeşte Procesul verbal al 

alegerilor şi-l transmite Biroului Electoral, până în data de 20.02.2012 ora 12,00. 
 
   Art. 29 

(1) După alegerea prin vot a reprezentanţilor cadrelor didactice şi de cercetare titulare şi ai 
studenţilor, Biroul Electoral verifică îndeplinirea condiţiilor de validare a alegerilor pentru Senatul 
Universităţii şi înaintează un Raport către Senatul în funcţie. Senatul validează rezultatele alegerilor 
pentru Senatul Universităţii şi decide, dacă este cazul, reprogramarea acestora. 

(2) Rectorul care îşi încheie mandatul, convoacă membrii Senatului în funcţie şi pe cei ai 
Senatului care îşi încep mandatul şi, în şedinţa comună, Senatul în funcţiune confirmă legalitatea 
alegerilor reprezentanţilor facultăţilor şi studenţilor în Senatul Universităţii sau poate decide, dacă 
este cazul, reprogramarea acestora. 
 (3) După confirmarea alegerilor, în şedinţa comună condusă de decanul de vârstă al noului 
Senat şi un reprezentant al studenţilor din noul Senat, rectorul care îşi încheie mandatul prezintă un 
Raport asupra activităţii desfăşurate de vechiul Senat, de Rector. 
 
 Art. 30 
 După confirmare, în şedinţa specială de alegeri, Senatul nou ales al Universităţii îşi alege prin 
vot majoritar, pe bază de candidaturi depuse în şedinţa de alegeri, Preşedintele Senatului. 
 
 Art. 31 
 (1) Adunarea de alegere a Preşedintelui Senatului, condusă de decanul de vârstă al 
Senatului, constituie prin vot deschis Comisia de organizare a alegerilor; în cazul în care decanul de 
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vârstă al Senatului candidează la funcţia de Preşedinte al Senatului, se desemnează prin vot deschis 
o altă persoană pentru conducerea adunării de alegeri. 
 (2) Pentru funcţia de Preşedinte al Senatului pot candida cadre didactice care fac parte din 
noul Senat şi au gradul didactic de profesor universitar. 
 (3) Alegerea Preşedintelui Senatului se face prin vot secret, majoritar, pe bază de 
candidaturi depuse în şedinţa de alegeri; numele candidaţilor se înscriu pe Buletinul de vot. 
 (4) Se declară ales Preşedinte al Senatului, candidatul care a obţinut cel mai mare număr de 
voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total al voturilor legal exprimate. 
Dacă niciun candidat nu a obţinut jumătate plus unu voturi din numărul total de voturi legal 
exprimate, atunci se organizează în cadrul de şedinţe un nou tur de scrutin la care participă numai 
candidaţii plasaţi pe primele 2 locuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" 
obţinute. 
 (5) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în una din următoarele situaţii: 

a) nu este bifat niciunul din dreptunghiurile corespunzătoare candidaţilor; 
b) sunt bifate mai mult de unul din dreptunghiurile corespunzătoare;  
c) apar menţiuni suplimentare pe buletinul de vot. 

    
Art. 32 
(1) Alegerea Rectorului se face prin vot egal, direct, liber exprimat şi secret al tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulare din UED, la data declanşării procesului de alegeri, şi al 
tuturor reprezentanţilor studenţilor aleşi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul Universităţii. 

(2) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor pentru funcţia de Rector, prin proceduri 
democratice, cu respectarea prezentului Regulament, revine Biroului Electoral, iar responsabilitatea 
organizării alegerilor revine Rectorului în funcţie. 

 
Art. 33 
(1) Alegerea Rectorului se face pe bază de candidaturi. Candidaturile se înregistrează la 

Biroul Electoral, cel târziu până la data de 13 februarie 2012, ora 12,00. 
(2) Candidatura pentru funcţia de Rector se va preda Preşedintelui Biroului Electoral; 

candidatura se va prezenta personal de candidat, se va pune într-un plic şi se va sigila în faţa 
Preşedintelui Biroului Electoral, după care se înregistrează; plicul fiecărui candidat cuprinde 
Curriculum vitae, planul managerial şi lista de lucrări. 

(3) Candidaturile depuse vor fi făcute publice în data de 14 februarie 2012, ora 12,00, prin 
afişarea tuturor candidaturilor în acelaşi timp, la sediul Biroului Electoral şi pe site-ul UED. 

(4) Nerespectarea acestor proceduri anulează dreptul candidatului de a participa la alegeri. 
 
Art. 34 
(1) Exercitarea votului pentru alegerea Rectorului se face într-o secţie de votare, amenajată 

în Sala de şedinţe a Senatului, în intervalul orar 8,00 – 12,00, în data de 24 februarie 2012. 
(2) Exprimarea votului se face prin "X"în dreptul dreptunghiului candidatului conţinând numele 

candidatului ales. 
(3) Voturile se anulează dacă bbuulleettiinnuull  ddee  vvoott  ((AAnneexxaa  11))  se află în una din următoarele 

situaţii:  
a) nu este aplicată ştampila Biroului Electoral; 
b) nu este marcat niciun "X" în niciun dreptunghi; 
c) "X" nu este aplicat în interiorul dreptunghiului; 
d) există mai multe "X"; 
e) apar menţiuni suplimentare. 
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Art. 35 
Biroul Electoral verifică îndeplinirea cvorumului, pe baza listelor de votanţi. În cazul în care la 

vot nu s-au prezentat cel puţin 2/3 din numărul de votanţi, se suspendă numărătoarea voturilor şi se 
decide organizarea turului 2, în ziua următoare desfăşurării primului tur de scrutin, conform 
prezentului Regulament, în următoarele condiţii: 

a) alegerile sunt valide şi în absenţa cvorumului; 
b) se păstrează lista iniţială de candidaţi şi ordinea acestora. 
 

Art. 36 
(1) Dacă în turul 1 Biroul Electoral a constatat îndeplinirea cvorumului, se trece la 

numărătoarea voturilor şi se prezintă rezultatele, Senatului UED. 
(2) În urma numărării voturilor se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr 

de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul de voturi legal exprimate. 
(3) Dacă niciun candidat nu a obţinut jumătate plus unu din numărul total al voturilor legal 

exprimate, atunci se organizează al doilea tur de scrutin la care participă numai candidaţii plasaţi 
pe primele 2 locuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinute. 

(4) Exercitarea votului în cel de-al doilea tur de scrutin se face în aceleaşi condiţii ca în cazul 
primului tur de scrutin, într-o singură secţie de votare, amenajată în Sala de şedinţe a Senatului, în 
intervalul orar 14,00 – 18,00, în data de 24 februarie 2012. 

(5) În caz de balotaj în turul al doilea, alegerile se reiau a doua zi, cu candidaţii clasaţi pe 
primul loc în turul doi.  

 
Art. 37  
După desemnarea prin vot a Rectorului, rezultatul se transmite MECTS în vederea confirmării. 
 
 

Selectarea Decanilor şi numirea Prorectorului şi Prodecanilor 
 
Art. 38 
Dupa alegerea Rectorului şi validarea sa de către MECTS, noul Rector organizează concursul 

public de numire a decanilor, de numire a prorectorului, prodecanilor, după o metodologie elaborată 
de Senatul universitar nou ales. 

 
Art. 39 
(1) Consiliile nou alese ale facultăţilor analizează, după procedura de alegere a decanului, 

elaborată de Senatul nou al Universităţii, candidaturile depuse pentru funcţia  de decan şi avizează 
cel puţin 2 candidaţi. Concursul va fi organizat de Rectorul nou ales. 

 (2) În situaţia în care Consiliul facultăţii nu avizează cel puţin 2 candidaţi pentru funcţia de 
decan, atunci Rectorul şi conducerea universităţii pot decide o altă structură a facultăţii şi a 
departamentului din facultate prin includerea lor în alte facultăţi, cu profil apropiate. În acest caz, 
pentru facultăţile şi departamentele nou create se vor organiza noi alegeri, astfel încât 
reorganizarea să se încheie până la începutul anului univ. 2012/2013. 
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PARTEA a V-a 
Dispoziţii finale 

    
 

Art. 40 
Regulamentul de alegeri aprobat de Senat, va fi afişat la sediile facultăţilor şi va fi postat 

pe site-ul UED, cel târziu la data de 1 februarie 2012. 
 
Art. 41 
(1) Ulterior adoptării prezentului Regulament, acesta se va completa cu eventualele dispoziţii 

referitoare la alegeri emise de MECTS, asupra cărora membrii Senatului Universităţii vor fi informaţi. 
(2) Orice modificare a prezentului Regulament se poate face numai cu aprobarea Senatului 

Universităţii. 
 
Art. 42 
O persoană poate să candideze pentru funcţii diferite, la nivele diferite. Dacă va fi ales pe 

mai multe funcţii va opta pentru una din ele, iar pentru celelalte funcţii, devenite vacante, se vor 
organiza noi alegeri după un calendar stabilit de noul Senat. 

 
Art. 43 
În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi preiau prerogativele noile conduceri 

academice, întreaga activitate este asigurată de conducerile academice care au fost în funcţie la 
data alegerii.  

 
 
 
Prezentul Regulament este aprobat în şedinţa Senatului UED din 20 ianuarie 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

R E C T O R, 
 
 

Prof. univ. dr. Nicu TRANDAFIR 
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UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

    

Anexa 1    

 

          Ştampila 
 

 

 

Buletin de vot 

pentru  

ALEGEREA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII  

 
       

Nr. 
crt. Numele şi prenumele candidatului Vot 

1. 

 
 
 
 

 

2. 
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UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

LocaŃia:  

Anexa 2    

       Ştampila 

 

Listă electorală 

pentru  

ALEGEREA SENATULUI UNIVERSITĂŢII  

      
 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele  Facultatea  Vot 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

    
    
 
 
 
 

 
 


