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METODOLOGTA DE ORGANTZARE gl DESTA$UnARE A
ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE $I FUNCTIILE DE GONDUCERE
LA UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU'' DIN ARAD PENTRU
MANDATUL 2020.2024
Capitolul l. PRlNClPll GENERALE
Art. 1. (1) Prezenta metodologie stabilegte principalele reguli de organizare gi desfigurare a
alegerilor pentru structurile gi func[iile de conducere la Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad

(denumiti in continuare UAV) pentru mandatul 2020-2024.
(2) Prezenta metodologie a fost elaborati in conformitate cu prevederile Legii Educaliei
Nalionale nr.112011cu modificirile si completirile ulterioare, ale Cartei Universitdlii 'Aurel
Vlaicu" Arad, ale Ordinului MEC$ nr. blSltZOlS.
Art. 2. - Scopul prezentei metodologii reglementeazd procesul de constituire si de alegere a
structurilor qi funcliilor de conducere la nivelul UAV, al facultililor gi departamentelor.
3. - Principiile care stau la baza procesului de stabilire si de alegere a structurilor si
l.t.
funcliilor de conducere sunt urmitoarele:
a) principiul legalitdlii;
b) principiul autonomiei universitare;
c) principiul transparenlei;
d) principiul respectdrii drepturilor si libert5lilor studenlilor gi ale personalului academic;
e) principiul reprezentativitSlii pe facultSli, departamente, programe de studii, conform Cartei
universitare;
f) principiul respectirii normelor etice gi deontologice.

A!1 a. - (1) in conformitate cu prevederile art.2O7 alin. (7) din Legea educaliei nafionale nr.
112011, cu modificarile qi completdrile ulterioare, in procesul de stabilire gi Oe alegere a

structurilor 9i funcliilor de conducere la nivelul universitilii, al facult5lilor qi al departamentelor
UAV, trebuie si se respecte principiul reprezentativitdlii pe facultifi, departamente, programe
de s]udii, principiu stabilit prin Carta universitari.
(2) ln vederea asigurarii respectirii principiului reprezentativitSlii, UAV organizeazd alegerile
stabilite conform prezentei metodologii.

ld._5.- (1) Alegerile se vor organiza la UAV pe structura de facult5fi valabili la data de
01 .10.2018.
(2) Dupe finalizarea alegerilor, la inceputul noului mandat Rectorul gi conducerea UAV pot
decide o alti structuri pe facultili gi departamente.
Art. 6. (1) Structurile universitare de conducere din Universitatea ,,AurelVlaicu" din Arad sunt:

a) Senatul universitar si Gonsiliul de administrafie, la nivelul universitifii;
b) Consiliul facultitii;
c) Consiliul departamentului;
d) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat.

(2) Funcfiile de conducere sunt:
Rectorul, Prorectorii, Directorul GeneralAdministrativ, la nivelul universiti[ii;
Decanul, Prodecanii, la nivelul facultililor;
c) Directorul de departament, la nivelul departamentelor;
d) Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat.
Art.7. (1) Toate c1lple didactice gi de cercetare titulare au dreptul si participe la alegerile
Universititii,,Aurel Vlaicu" din Arad.

a)
b)
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(2) Nu pot candida, respectiv nu pot fi alese/desemnate in structuri/func(ii de conducere:
a) persoanele care, in urma alegerii/desemnirii, ar ajunge intr-o pozi[ie de conducere,
control, autoritate sau evaluare institufionalS directd la orice nivelfati de un so!, afin sau
rudi pAnd la gradul al lll-lea inclusiv, conform prevederilor legale;
b) persoanele care au suferit condamndri penale pentru fapte sivdrgite cu intenlie, sau
pentru fapte sdvdrgite din culpd;
c) persoane care au fost excluse din comunitatea academicd a UAV sau a altor institufii de
invS[5mAnt superior, pentru abateri grave de la normele de eticd gi deontoiogie
profesionald;
(3) Funcfia de lider de sindicat este incompatibili cu orice funcfie de conducere din cadrul
universitdlii.
(4) Membrii Biroului Electoral al UAVgi ai Birourilor Electorale ale Secliilor de votare la nivel de
faculti{i nu pot candida la nici o funclie de conducere care face obiectul prezentei metodologii.
(5) Nu pot candida, respectiv nu pot fi alese/desemnate in funclii de conducere persoanele Lare
au implinit vArsta de pensionare.

Art.8.

('1) Numirul reprezentantilor cadrelor didactice gl de cercetare in Senatul UAV este
stabilit in functie de numirul total de cadre didactice gi de cercetare titulare in universitate,
norma de reprezentare fiind de 117.
(2) Senatul UAV este compus din maxim 75% personal didactic Ai de cercetare titular gi din
minim 25o/o reptazentanli ai studenfilor.
(3) Numirul total de membri ai Senatului UAV va fi stabilit in raport cu numdrul de cadre
didactice titulare in universitate la inceputul anului universitar.
(4) Alocarea in Senat a numirului de locuri pentru fiecare facultate se face propo(ional cu
numirul de cadre didactice titulare in universitate al fiecirei facultS[i, respectAndu-se norma de
reprezentare de 117.
(5) ln Senatul UAV toate locurile se ocupd numai prin alegeri.

Art. 9. (1) Consiliile facultitilor sunt constituite din reprezentan[i ai cadrelor didactice gi de
cercetare titulare Tn propo(ie de pAni la 75o/o gi din reprezentan[i ai studenlilor de cel pu[in
25o/o.

(2) Norma de reprezentare a cadrelor didactice gi de cercetare in Consiliile facultd[ilor este de
1t3.

Art. 10.
(1) Fiecare elector are drept la un singur vot pentru loc eligibil, relativ la un singur tur de scrutin.
(2) Votul pentru mai pu[ine persoane decAt numdrul de locuri eligibile inseamne vot valid. Votul
pentru mai multe persoane decAt numirul de locuri eligibile inseamni vot invalid.
(3) Orice discriminare privind alegerea in structurile gi in func[iile de conducere este interzisi.
Eleclorii, la toate nivelurile de alegeri, au drept de vot egal.
(a) in cazul eliberirii unui loc in funcliile de conducire, se procedeazi la alegeri par[iale.
Aceeagi prevedere se aplici gi in cazul descompletirii unei structuri de conduce-re. Ategerite
parliale se desfSgoard dupi metodologia aplicati alegerilor generale cu precizarea ci validarea
alegerilor se face de cdtre Consiliul facultS[ii respectiv Senatul universitai in funclie.
(5) ln cazul revocirii titularului unei funclii de conducere sau vacantirii acestlia in alt mod,
procesul alegerii sau numirii succesorului nu poate depdgi45 de zile.
(6) Electorul are urmitoarele obligalii:
a) si verifice inregistrarea corectd a datelor proprii pe listele electorale;
b) si verifice buletinele de vot din punctul de vedere al concordanlei cu modelul publicat pe
site-ul www. uav. ro, la secliunea Alegeri 2020-2024;
c) si verifice aplicarea qtampilei de control in momentul inm6nirii buletinelor de vot de
citre membrii Biroului Electoral al secfiei de votare;
d) si nu intre in cabina de vot cu aparaturi de inregistrare foto-video(telefon mobil, tablet6,
aparat foto, etc.)
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e) si

voteze un numir de candida{i egal cu numirul de reprezentanli stabilit pentru fiecare
structurd prin stampilarea in cisu(a aferenti, sau candidatul preferat pentru o funclie de
conducere.

Art. {1. (1) Alegerile sunt organizate astfel:

a)
b)
c)

Alegeri la niveluldepartamentelor, noiembrie 2019- februarie 2020;
Alegeri la nivelulfacultililor, noiembrie 2019- februarie 2020;
Alegeri la nivelul Senatului: noiembrie 2019- februarie 2020;
d) Desemnarea Rectorului: noiembrie 2019- martie 2020;
e) Finalizarea alegerilor prin numirea Prorectorilor, selectarea Decanilor gi numirea
Prodecanilor, aprilie- mai 2020.
Durata alegerilor pentru funcliile de conducere nu poate depiqi 6 luni. Alegerile se vor
desfdsura conform calendarului aprobat de Consiliul de Administralie gi validat de Senatul UAV.
Art. 12. (1) Pentru organizarea gi desfdgurarea alegerilor pentru structurile gi funcfiile de
conducere la UAV, Senatul universitar desemneazi:
a) La nivelul universitSlii: Biroul Electoral al UAV;
b) La nivelul faculti[ilor: Biroul Electoral al Secliei de Votare pentru Alegeri (numit in
continuare BESVA) la nivel de facultili.
(2) Biroul Electoral al UAV este format din 7 membri din care unul are pregdtire juridicd gi un
student. Biroul Electoral monitorizeazi respectarea prezentei metodologii, rispunde de
pregitirea gi organizarea alegerilor in universitate, prezinti Senatului, in vederea validirii,
rezultatele alegeri lor.
(3) Biroul Electoral al Secliei de Votare pentru Alegeri la nivel de facultate (BESVA) este format
din 5 membri propugi de consiliile actuale, Presedintele Comisiei Electorale a tacufta1ii se alege
din cei 5 membri.

(2)

Art.l3. (1) Consiliul de administralie va colecta de la facultili propuneri pentru Biroul Electoral
al universitSlii gi le va inainta, spre aprobare, Senatului UAV, Biroul Electoral al UAV, desemnat,

va func[iona ca organism impa(ial la nivel de universitate, responsabil cu organizarea qi
desfdgurarea referendumului universitar gi al alegerilor pentru funcliile de Rector, Director de
departament, respectiv pentru alegerea membrilor structurilor de conducere (Consiliul

departamentului, Consiliul faculti{ii, Consiliul pentru studii universitare de doctorat gi Senat).
(2) Constituirea Biroului Electoral al UAV se consemneazi intr-un proces -verbal care
constituie actul de investire.
(3) In termen de 24 de ore de la investire, membrii desemna(i in Biroul Electoral al UAV igi vor
alege din rAndul lor, prin vot secret, pregedintele Biroului Electoral al UAV gi locliitorul acestuia.
'Biroului
Preqedintele rispunde de coordonarea gi buna desfSgurare a activitSlii
Electoral al
UAV.

Art.{4. Biroul Electoral al UAV are urmdtoarele responsabilitdli:
a) Organizeazi gi monitorizeazd activitatea Biroul Electoral al Secfiei de Votare pentru
Alegeri la nivel de facultili;

b)

c)
d)

e)

lntocmegte qi/sau reactualizeazi listele electorale pentru Referendumul universitar si
alegeri;
lispune publicarea listelor electorale pe site-ul www.uav.ro la secliunea Alegeri 2O2O?024 cu cel pu{in zece zile inainte de data desf5guririi Referendumului universitar;
Dispune publicarea listelor electorale finale pe site-ul www.uav.ro, la secliunea Alegeri
2020-2024, cel tArziu cu
zile inainte de data desfis. uririi Referendumului
universitar/alegerilor; dupi acest moment nu mai sunt posibile modificiri in listele
electorale, dec6t in cazuri exceplionale;
Organizeazi campania de informare cu privire la data gi obiectul Referendumului
universitar/alegerilor universitare qi cu privire
participanlii la vot
localia
Referend u m u u i u n iversita r/a leg e ri lor u n ivers itare ;

2

la

I

gi
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Stabilegte formatul buletinelor de vot atunci atunci cAnd acest format nu este stabilit prin
reglementdri legale in vigoare;
s) Dispune afigarea modelului de buletin de vot;
h) Stabilegte formatul proceselor verbale gi al celorlalte documente necesare in procesul
de alegeri, atunci c6nd acesta nu este stabilit prin reglementiri legale in vigoare;
i) Buletinele de vot pentru Referendum si pentru alegerea Rectorului se realizeazi la nivel
de universitate gi se securizeazd de Biroul electoral al UAV. Numirul buletinelor de vot
prezentate Biroului electoral al UAV pentru securizare este egal cu numirultotal
declarat al persoanelor cu drept de vot din universitate plus un numir de lOo/o.
Buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliilor departamentelor, Consiliilor
facultdlilor gi Senatului se realizeazdla nivel de universitate gi se securizeazd de cdtre
Biroulelectoral al UAV, prin aplicarea pe buletinulde vot a qtampilei de CONTROL a
Biroului electoral al UAV.
k) Distribuie buletinele de vot;
r)
Numird, centralizeazd voturile si verifici procesul verbalintocmit de BESVA la nivel de
facultate;
m) Primegte dosarele candidalilor de la secretariatul facultdlii/ universit5lii;
n) Acrediteazi persoanele desemnate de citre candidali ca observatori;
o) Comunici rezultatele alegerilor gi ale Referendumului universitar citre Senatul UAV;
p) Alege pregedintele Biroului Electoral al sec{iei de votare;
q) Primegte gi rezolvd contestaliile cu privire la listele electorale afigate cu cel pulin 24 de
ore inainte de data desfSguririi alegerilor qi le solulioneazd cu celeritate;
Centralizeazi procesele verbale de alegeriintocmite de BESVA, la nivel de facultate;
s) lntocmeqte gi inainteazi spre validare, Senatului UAV, procesulverbal privind
rezultatele alegerilor si urmitoarele liste: componen(a nominalS a Consiliilor
departamentelor, Consiliilor FacultSlilor, a Consiliului IOSUD, Senatului UAV, numele
Directorilor de departament gi al Rectorului.
Centralizeazd rezullatele alegerilor (listele cu numirul de participanli gi cu numdrul de
voturi oblinute de fiecare candidat);
u) Anunli rezultatele alegerilor prin publicarea tuturor listelor pe site-ul@!!,!LI9,,
secf iunea alegeri 2020-2024;
v) Poate emite precizdri care si detalieze procedurile de alegeri, cu respectarea prezentei
metodologii;

r)

0

Art. 15. (1) Exercitarea corecti gi impa(iali a funcliei de membru al Biroului Electoral al UAV
este obligatorie. Nerespectarea acestei obligalii atrage rispunderea juridicS, civild sau penald,

dupi caz.
(2) Biroul Electoral al UAV lucreazd in prezenla majoritSlii lui gi ia decizii cu votul majoritd{ii
membrilor prezenli. ln caz de egalitate de voturi,'votul'preg6dinteiui este hotirAtor,
(3) Contestaliile se prezinti presedintelui Biroului Electoral al UAV. Acestea se formuleazdin
scris, in 2 exemplare, dintre care unul, semnat gi stampilat de pregedinte, rimAne la
contestatar.
(4) Pregedintele Biroului Electoral
rezolvare nu poate fiintAziatd.

al UAV hotirigte de indati asupra contestaliilor a ciror

Art. {6. (1) Pentru funcliile de Director de departament, Decan 9i Rector, candidatura se anunfd
public cu minimum 3-7 zile inainte de data alegerilor/concursului gi este insoliti de curriculum

vitae gi program managerial.
(2) ln conformitate cu prevederile art. lit.s, art.S, art.30 din OUG 2412OOB cu modificirile gi
completdrile ulterioare, privind accesul la propriul dosar gi deconspirarea securitifii, Rectorui,
Prorectorii, Decanii, Prodecanii gi Directorii de departamente vor depune declara[ii pe propria

rispundere

ci

nu au fost lucritori/colaboratori ai securitSlii in sensul art. 2 din aceasti
ordonan!5, cazierul judiciar din care sd rezulte cd nu au inscrise fapte penale in acesta, o
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declaratie pe proprie rispundere ci nu se afli intr-o situalie de incompatibilitate previzuti de
lege, precum gi o cerere prin care solicitantul indicd funclia pentru care doreste si candideze.

Art. 17. (1) Funclia de Rector gi funclia de Pregedinte al Senatului pot fi ocupate conform
legisla[iei in vigoare,

(2) Funcliile de Prorector, Decan, Prodecan gi Director de departament pot

profesori universitari, conferenliari universitari sau lectori universitari/gef lucrdri.

fi

ocupate de

Art. 18. (1) Dosarul de candidaturi pentru toate funcfiile de conducere alese sau desemnate
prin concurs, pentru membru in Consiliul facultdtii gi pentru membru in Senatul universitar va
include cel pu[in curriculum vitae gi o declarafie pe proprie rispundere potrivit legii penale,

privind apartenenla sau neapartenenla ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca
poli[ie politici, ci nu se afl6 intr-o situatie de incompatibilitate prevdiutd de lege precum gi o
cerere prin care solicitantul indicd funclia pentru care doregte si candideze.
(2) Dosarul se inregistreazd la secretariat, se face public la Departament, Decanat sau
Rectorat, dupi caz, gi se afigeazdpe site-ul UAV. Pentru funcliile de Directorde departament,
Decan, membru in Consiliul facultdtii gi membru in Senatul universitar, dosarul de candidaturi
se depune gi se inregistreazi la secretariatulfacultdlii. Pentru func[ia de Rector gi pregedinte al
Senatului universitar, dosarul de candidaturi se d-epune gi se inregistreazi la secretariatul
Rectoratului.

Art. 19. Durata unui mandat pentru funcliile gi structurile de conducere este de 4 ani. Aceasti
calitate se pierde odati cu incetarea raportului de munc5, dacd acesta inceteazi inainte de
terminarea mandatului, conform legii.

Art. 20. Studenfii igi vor desf5gura gedinlele de alegeri corespunzdtor calendarului propriu
aprobat de Senatul universitar, desemnAnd reprezentanfii in structurile de conducere, in
conformitate cu legislalia in vigoare gi cu prevederile Regulamentului propriu.

Att 21. (1) Studentii de la toate ciclurile de studii universitare gi formele de invilimAnt sunt
reprezentali in Consiliile facultitilor gi in Senatul universitar in propo(ie de 114 din numirul
membrilor, conform legii cu respectarea propo(iei de minim 25 %. in funclie de norma de
reprezentare, studen[ii igi aleg reprezentan[ii lor in aceste structuri, conform Regulamentului de
alegeri al studenlilor din Universitatea "AurelVlaicu,'din Arad.
(2) Reprezentan[ii studentilor in structurile de conducere - Consiliul facultdlii gi Senatul
universitar - sunt desemnati prin alegeri de citre studenlii din facultate atAt pentru un mandat
cat gi pentru inlocuirea celor care qi-au pierdut calitatea de membru
(3) Studenlii igi stabilesc norma de reprezentare gi graficul adunirilor la nivelul programelor de
studii, al anilor de studii gi al ciclurilor de studii universitare. Adunirile sunt legal conitituite daci
participi majoritatea studentilor. Sunt declara[i alegi, reprezentanli in Consiliile faculti[ilor,
candidafii care au oblinut majoritatea voturilor "pentru" ale studehfilor prezenfi, in ordinea
descrescitoare a voturilor gi in func[ie de locurile repartizate prin reglementbrile proprii.
Att-22. Mandatul unui student reprezentant in Consiliul facultSlii sau in Senatul UAV este de un
ciclu sau se incheie la data finalizirii ciclului in care acesta a fost ales, ori odati cu pierderea
calit5lii de student, fird a depdgi mandatul Senatului UAV pentru care a fost ales.
Art.23. Metodologia.de organizare gi desfisurare a alegerilor pentru structurile gi func{iile de
conducere la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pentru mandatul 2020-2024 gi Regulamentul
de alegeri a studenlilor reprezenta{i din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad'se aiigeaza pe
site-ul UAV.
Art- 24. Mandatul noilor funclii gi structuri de conducere incepe din momentul finalizirii

mandatelor persoanelor aflate in funclie la data declangdrii alegerilor/concursurilor.

Art. 25. Directorii de departament, Decanii gi Prodecanii fac parte de drept din

Consiliul

facultilii. in vederea respectirii regulilor democratice ale alegerilor universitare, nicio alti
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funclie executivS, actualS sau anterioarS, nu conferi un loc de drept in niciun organism colectiv
de conducere.

Capitolul ll. ALEGERILE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR
Art. 26. La nivelul departamentului gedinla de alegeri se organizeazd pentru:

a)
b)

Alegerea Directorului de Departament;
Alegerea Consiliului Departamentului.

Att. 27. Alegerile se desfiqoari in gedinle special organizate, la care sunt convocate, prin
semniturd de luare la cunoqtin!5, toate persoanele cu drept de vot.
Art. 28. - (1) Consiliul departamentului este format din cadre didactice gi de cercetare titulare,
alese, in calitate de membri.
(2) Candidaturile pentru Consiliul Departamentului se depun, la registratura facultdlii, cu cel

putin 3 zile inaintea datei alegerilor.
(3) Au dreptul de a alege membrii Consiliului departamentului toate cadrele didactice si de
cercetare titulare, din departament.
(4) Alegerea Directorului gi membrilor Consiliului departamentului se face prin vot universal,
direct si secret al cadrelor didactice si de cercetare titulare, din departament, cu respectarea
principiului reprezentativitSlii.
(5) Candidaturile pentru funclia de Director de Departament se depun, la secretariatul facultdlii,
cu cel putin 3 zile inaintea datei alegerilor.

Art. 29. - (1) Directorul de departament realizeazi managementul gi conducerea operativd a
departamentului. in exercitarea acestei funclii, el este ilutat de bonsiliul departamentului,
conform Cartei universitare.
(2) Directorul de departament rispunde de planurile de invi!5mant, de statele de funclii, de
managementul cercetirii qi al calitdlii precum gi de managementulfinanciar al departamentului.
(3) Directorul de departament este ales prin votul universal, direct si secret al tuturor cadrelor
didactice gi de cercetare titulare din departamentul respectiv.
(a) Au dreptul de a fi alese, in calitate de Director de departament, cadrele didactice gi de
cercetare titulare din departamentul respectiv.

Art.30. (1) Organizarea gi monitorizarea

alegerilor la nivelul departamentelor sunt de
competenta Biroului Electoral al UAV, iar asigurarea desfigurdrii acestora este de competenla
Biroul Electoral al Secliei de Votare pentru Alegeri la nivel de facultate (BESVA).
(2) BESVA la nivel de facultili este format, la nivelul fiecirei facultdli, din 5 membri propugi de
Consiliile actuale ale facultSlii. Pregedintele Biroului Electoral al Sec(iei de Votare pentru Alegeri
la. nivel de facultSli se alege din cei 5 membri. Birourile Electorale ale Secliilor de Votare peitru
Alegeri la nivel de facultili rispund de buna desfdgurare a alegerilor la nivelul departamentelor
gi la nivelul facultitilor.
(3) $edinfa de alegeri este legal constituitd daci la aceasta participi cel pufin 2t3din numirul
membrilor departamentului. in cazul in care, la data stabilitS, nu se prezint'5 cel pufin 2t3 din
electori se convoaci o noui gedintd de aleged in termen de 2 zile. La aceasti a doua gedinfd
de alegeri nu se impune condifia prezenlei a cel pulin 2t3 din electori.
Art. 31. BESVA la nivel de facultate are urmitoarele atribufii:
a) intocmegte listele de votanti primite de la BE al UAV;
b) transmite BE al UAV numele candidalilor pentru alegerea Directorului de departament,
in ordine alfabetici;
c) transmite BE al UAV numele candidalilor in ordine alfabetici, pentru alegerea Consiliului
Departamentului;
d) verifici numirul de candidaturi care trebuie si fie cel pulin egal cu numirul de membri
ai Consiliului departamentului;
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e) intocmegte procesul verbal al gedintei de alegeri. Acest proces verbal conline obligatoriu
rezumatul activitS[ilor din gedinfa de alegeri, semniturile celor prezenli, numele Directorului ales
gi numele membrilor Consiliului departamentului, Acest proces verbal se transmite in original
Biroului Electoral al UAV gi in copie Decanului in functie. El constituie documentul pe baza
cdruia Biroul Electoral al UAV va solicita Senatului UAV validarea alegerilor la nivelul
departamentului.

Art. 32. Dupi alegerea prin vot a Directorului departamentului se trece la alegerea Consiliului
departamentului. Consiliul Departamentului este constituit din minimum 3 membri, numirul
membrilor fiind stabilit prin vot deschis majoritar la propunerea Directorului de departament nou
ales. Directorul de departament face parte de drept din Consiliul departamentului.

Art. 33. Alegerile la niveluldepartamentului sunt avizate de BE al UAV.
Art.34. (1) Numirarea gi validare voturilor valabil exprimate se face de citre BESVA pentru
alegeri pe facultili/ BE al UAV.
(2) Anularea unui buletin de vot pentru alegeri se va face in urmdtoarele situa{ii:
a) absenla gtampilei de control;

b) aplicarea gtampilei ,,VOTAT' pentru mai mulli candida{i decAt numirul

locurilor atribuite unei structuri sau funclii de conducere;
c) aplicarea qtampilei ,,VOTAT'in afara spaliilor rezeryate in acest scop.
(3) Buletinele de vot care nu au aplicati gtampila ,,VOTAT' se anuleazi. Aceste buletine nu
intri in calculul voturilor valabil exprimate.

Art.35. (1) in timpul operaliunilor de vot gi de deschidere a urnei se pot face contestalii cu
privire la neregulile observate in timpul acestor opera{iuni. Acestea se solulioneazi ad-hoc, de

cdtre pregedintele Biroului Electoral al UAV.
(2) Contestaliile se prezinti presedintelui Biroului Electoral al UAV. Acestea se formuleazdin
scris, in 2 exemplare, dintre care unul, semnat gi stampilat de preqedinte rim6ne la contestatar.
(3) Pregedintele Biroului Electoral al UAV hotdrigte de indati asupra contestaliilor a ciror
rezolvare nu poate fiint6rziati

capitotut

il1.

ALEGERILE LA NTVELUL FACULTATTLOR

Art. 36. La nivelulfacultifii gedinta de alegeri se organizeazd pentru:
a) Alegerea reprezentanfilor cadrelor didactice gi de cercetare in Consiliul facultSfii;
b) Alegerea reprezentan[ilor cadrelor didactice gi de cercetare in Senatul UAV.

Art. 37. - (1) Consiliul facultatii este format din maximum 75o/o reprezentanli ai

cadrelor
didactice gi de cercetare titulare din facultate gi din minimum 25o/o reprazentanli ai studentilor
din facultate.
(2) Candidaturile pentru Consiliul Facultilii se depun, la secretariatul facultdfii, cu cel pu[in 3 zile
inaintea datei alegerilor.
(3) Au dreptul de a alege membrii Consiliului facultilii - reprezentanli ai cadrelor didactice s,i de
cercetare titulare din facultate, cu respectarea principiului reprezentativitilii.
(4) Au dreptul de a alege reprezentanlii studenlilor din Consiliul facultSlii studenlii facultdlii
respective, cu respectarea principiului reprezentativitdlii.
(5) Alegerea membrilor Conslliului facultSlii se face prin vot universal, direct
9i secret al cadrelor
didactice gi de cercetare titulare din facultate, respectiv al studenlilor facultdlii, cu respectarea
principi ului reprezentativitilii.

- (1) Decanul reprezinti
lrt.38:
facultafii.

facultatea gi rispunde de managementul qi conducerea

(2) Decanul prezinti anual un raport Consiliului facultSlii privind starea facultSlii.

t
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(3) Decanul conduce qedinlele Consiliului facultilii gi aplici deciziile Rectorului, hotirArile

Consiliului de administralie gi Senatului universitar.
(4) Atribu.tiile decanului sunt stabilite in conformitate cu prevederile Cartei universitare gi cu
legislalia in vigoare.
(5) Decanii sunt selectali prin concurs public, organizat la nivelul facultSlii, de cdtre Rectorul
nou-ales al universit6lii.
(6) Candidaturile pentru functia de Decan se depun, la secretariatul universitdfii, cu cel pu[in 7
zile inaintea datei concursului public, conform Calendarului (conform art.11| gi Metodologiei
proprii de seleclie prin concurs public a Decanilor la nivelul facultSlilor UAV.
(7) Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcliei de Decan persoane
din cadrul universiti(ii sau din orice facultate de profil din lari ori din striindtate care, pe baza
audierii in plenul Consiliuluifacultilii gi au primit avizul acestuia de participare la concurs.
(8) consiliulfacultS{ii are obligalia de a aviza minimum 2 candidali.
(9) Decanul selectat in urma concursului va fi validat de citre Senatul UAV.

Art.39. - (1) Prodecanul reprezinti funclie de conducere la nivelul facultSlii, fiind desemnat in
acest scop de citre Decan.
(2) Numirul Prodecanilor unei facultdti este stabilit de citre Consiliul de Administralie al UAV,
conform Cartei UAV.
(3) Decanul iqi desemneazd prodecanii, in termen de 15 zile de la numirea sa de citre Rector,
pe baza acordului scris al acestora de suslinere a Planului managerial al noului Decan.
(4) Prodecanii vor fi avizali de Consiliul facult5lii gi validali de cdtre Senatul UAV.

4rt.40. Organizarea gi monitorizarea alegerilor la nivelul facultSlii sunt de competenfa Biroului
Electoral al UAV, iar asigurarea desfdguririi acestora este de c-ompetenfa BESVA
faculti!i.

li

nivel de

4rt. 41. (1) Reprezentantii cadrelor didactice gi de cercetare, atAt in Consiliul facultilii cat gi in
Senatul UAV, sunt alegi prin vot universal, direct, secret, egal gi liber exprimat de citre toate
9-qO$OlOactice gi de cercetare titulare in UAV, care fac parte din facultatea respectivi..
(2) BESVA la nivel de facultd{i este format, la nivelul fiecirei facultSli, din 5 membri propugi de
Consiliile actuale. Pregedintele BESVA la nivel de facultdlise alege din cei S membri. BESVA la
nivel de facultS{i rispund de buna desfSgurare a alegerilor la nivelul departamentelor gi la
nivelul facultdtilor.
(3) $9d!nla de alegeri este legal constituitd daci la aceasta participd cel pu[in 2t3din numarul
.in
membrilor facultdtii.
cazul in care, la data stabiliti, nu se prezintd cel pu[in 2t3 din electori se
convoaci o noud gedinti de alegeri in termen de 2 zile. La aceasti a doua gedinfi de alegeri
nu se impune conditia prezentei a cel pu[in 2t3 din electori, fiind statutari indiiereni de numirul
de electori prezenli.
Att. 42. Alegerile se desfigoari in gedin[e special organizate, la care sunt convocate, prin
semniturd de luare la cunogtinfd, toate persoanele cu drept de vot.
Art. 43. BESVA la nivel de faculti[ii are urmitoarele atribufii:
a) intocmegte listele de votanli;
b) transmite BE al UAV numele candidalilor pentru alegerea reprezentanlilor cadrelor
didactice gi de cercetare in Consiliul FacultSlii, in ordine itfabetica;
c) transmite BE al UAV, pentru alegerea reprezentanlilor cadrelor didactice gi de cercetare
in Senatul UAV, numele candidalilor in ordine alfabetici,verificd numirul de candidaturi,
care trebuie si fie cel pulin egal cu numdrul de locuri eligibile pentru Senatul UAV;
d) intocmegte pf9_ce-sylverbal al gedinlei de alegeri. Acest proces verbal confine obligatoriu
rezumatul activitdlilor din gedinta de alegeri, semniturile celor prezen[i, liita nomlnald a
candidalilor alegiin Consiliulfacultdtii, lista nominalS a candidalilor ategi in Senatul UAV,
Acest proces verbal se transmite in original Biroului Electoral al UAV gi in copie
Decanului in funcfie. El constituie documentul pe baza cdruia Biroul Electorai va solicita

METODOLOGIE

Edilia: a ll-a

COD:

Universitatea
,,Aurel Vlaicu" din Arad

de organizare gi desfigurare a
alegerilor pentru structurile gi funcfiile
de conducere la Universitatea "Aurel
Vlaicu" din Arad

M.05
Revizia: 2
Ex. nr.

Pagina: 11 I 17

Senatului UAV validarea alegerilor la nivelul faculti[ii.

Att

44. Alegerile de la nivelul facult5fii sunt validate de cdtre BE al UAV cu majoritate

simpli.

Art. 45. Eventualele contestalii cu privire la nerespectarea prezentei Metodologii se vor adresa
BE al UAV in termen de 24 de ore de la data desfdguririi, ele fiind inregistrate la secretariatul
universitS!ii.

Capitolul lV. ALEGERILE LA NTVELUL SENATULU! UNIVERSITAR
Art.46. - (1) Senatul universitar este compus din maxim 75% personal didactic qi de cercetare
titular, reprezentanli ai fiecarei facultSli, conform principiului reprezentativitilii, stipulat in Carta
universitari qi in metodologia proprie de alegeri, si din minim 25o/o reprezentanli ai studenfilor.
(2) To(i reprezentanlii, membri ai Senatului universitar, fird excepfie, vor fi stabilili prin votul
universal, direct, secret egal gi liber exprimat al tuturor cadrelor didactice si cercetitorilor titulari
in universitate din facultilile respective gi al tuturor reprezentanlilor studenfilor, cu respectarea

principiului reprezentativitSlii.
(3) Fiecare facultate va avea reprezentanli in Senatul universitar, conform principiului stipulat in
Carta universitari gi
Metodologia proprie de alegeri, cu respectarea principiului
reprezentativiti{ii.
(a) Au dreptul de a-gi alege membri in Senatul universitar - in calitate de reprezentanli - in
procent de maxim 75o/o, cadrele didactice gi cercetitorii titulari ai fiecdrei facultSli pentru cotelepd(i de reprezentare conform principiului stipulat in Carta universitari gi in metodologia proprie
de alegeri.
(5) Au dreptul de a-gi alege reprezentan{ii in Senatul universitar, in procent de minim 25%,
reprezentanlii studenlilor fiecirei facultSli conform principiului stipulat Tn Carta universitari gi in
regulamentele proprii de alegeri, cu respectarea principiului reprezentativitilii.
(6) Au dreptul de a fi alegi, in calitate de membru in Senatul universitar, reprezentanli ai
studen(ilor.

in

Att. 47. Biroul Electoral al UAV:
a) intocmegte buletinele de vot pentru alegerea reprezentan[ilor cadrelor didactice gi de
cercetare in Senatul UAV, trecAnd numele candidalilor in ordine alfabeticd; verificd astfel
incAt numirul de candidaturi si fie cel pulin egal cu numirul de locuri eligibile pentru

b)

Senatul UAV.
intocmegte procesulverbal al gedinfei de alegeri. Acest proces verbal confine obligatoriu
rezumatul activiti[ilor din gedinta de alegeri, semniturile celor prezen[i, lista nominali a
candida[ilor alegi in Senatul UAV. Acest proces verbal rdmAne in original la Biroului
Electoral al UAV gi in copie Pregedintelui Senatului in funclie, El consti[uie documentul
pe baza ciruia Biroul Electoral va solicita Senatului UAV validarea alegerilor la nivelul
Senatului.

Art. 48. Dupi alegerea gi validarea Senatului de cdtre Senatul in funcfie, noul

Senat
organizeazi gedin[a de alegeri pentru alegerea Pregedintelui Senatului UAV;
Art.49. (1) Pregedintele Senatului UAVeste ales prin vot universal, direct, secret, egal gi liber
exprimat de cdtre Senatul universitar, dintre membrii acestuia, pe o perioadi de 4 ani.
(2) Candidaturile pentru functia de Pregedinte al Senatului se depun, la secretariatul universiti[ii
gi sunt inaintate BE al uAV, cu cel pulin 2 zile inaintea datei alegerilor.
(3) $edinta este legal constituiti daci sunt prezenfi cel pufin 2/3 din numirul de membri ai
Senatului. in caz cohtrar, in termen de 2 zile,'se convoacd o-noud gedin[6 de alegeri, prezenla
a cel putin 213 din numirul de membri ai senatului nemaifiind necesiri.
(4) Se declarl ales, din primul tur de scrutin, candidatul care obfine majoritatea voturilor,,pentru"
din numirul total al membrilor Senatului prezen[i la vot. in caz contrai, se organizeazd"un nou
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tur de scrutin, in urma cdruia se declari ales candidatul care ob{ine cel mai mare numir de

voturi ,,pentru".
(5) Daci pentru funclia de pregedinte al Senatului universitar candideazi un singur membru al
Senatului, acesta se declard ales din primul tur daci obline majoritatea voturilor ,,pentru" din
numirul celor prezenfi la vot. in cazul in care candidatul nu a obfinut majoritatea voturilor
,,pentru", gedinta de alegeri se incheie gi va fi reluatd in maximum 3 zile iucritoare, iar in
maximum 2 zile lucrdtoare de la incheierea primei gedin[e se vor putea depune candidaturile.

Capitolul V. REFERENDUMUL
Art. 50. (1) Modalitatea de desemnare a Rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul

universal, direct, secret, egal gi liber exprimat al tuturor cadrelor didactice gi de cercetare titulare
din cadrul UAV 9i al reprezentanlilor studenlilor din Senatul univeriitar gi din Consiliile
facultitilor, este Referendumul.
(2) Referendumul se organizeazdla fiecare 4 ani de cdtre UAV, cu minimum 6luni inainte de
desemnarea Rectorului, gi se desfSgoard in conformitate cu legislalia in vigoare gi cu
prevederile prezentei metodolog ii,
(3) Referendumul se organizeazdlafiecare perioadd aferentd unui nou mandat legal constituit,
inainte de a fi ini[iate alegerile structurilor gi funcliilor de conducere de la nivelul U-AV, conform
prevederilor legale.
(a) Au caracter obligatoriu atdt organizarea gi desfigurarea Referendumului, c6t gi punerea in
aplicare a rezultatului acestuia.

Art.51. (1) Data organizirii referendumului este validatd de cdtre Senat, in conformitate cu
calendarul stabilit de citre consiliul de Administralie al UAV.
(2) Data gi tema Referendumului se aduc la cunogtin[a membrilor UAV, cu cel pulin 30 de zile
inainte de ziua desfiguririi acestuia, prin secretariitete facultililor qi pe site-ul UAV.
(3) Referendumul la nivel de universitate se desfSgoari intr-o singu ri zi, cu minim 6 luni inainte
de data la care este programati desemnarea Rectorului.
(4) Data de desfSgurare a referendumului se comunicd Ministerului Educafiei Nalionale cu cel
putin 14 zile inainte de desfdgurare.

Art.52. (1) Consiliul de Administralie va colecta de la facultili propuneri pentru Biroul Electoral
al qAV, ca organism impa(ial, la nivel de universitate, responsabil cu organizarea gi
desfdgurarea Referendumului, gi le va inainta spre aprobare senatului UAV.
(2) ln vederea realizdrii obiectivelor previzute la alin. (1), BE al UAV este responsabil pentru
urmitoarele activitSli :
a) actualizarea listelor de vot;
b) aducerea la cunogtinla comunitSlii academice a localiei sec[iei de votare;
d) afigarea listei de vot la sec[ia de votare;
e) distribuirea buletinelor de vot;
f) intocmirea gi verificarea procesului-verbal al Referendumului;
g) centralizarea voturilor gi com unicarea rezultatului Referendum ului
;
h) organizarea campaniei de informare cu privire la data gi obiectul Referendumului, la
participanfii la vot gi locul desfdguririi Referendumului;
(3) Biroul electoral al UAV este format din 7 membri, dintre care unul are in mod obligatoriu
pregitire juridici iar unul este student.
(4) La prima gedinli, membrii desemnali in Biroul Electoral al UAV aleg din randul lor, prin vot
seclet, pregedintele Biroului Electoral al UAV gi locliitorul acestuia.
(5) Biroul Electoral al UAV lucreazi in prezenla rirajoritnfii membrilor sii gi ia decizii cu votul
majoritilii membrilor prezen[i. in caz de egalitate de voturi, votul pregedintelui este hotdr6tor.
Art.53. (1) Biroul Electoral al UAV stabileste localia in care se amplaseaza cabinele de vot.
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in numir suficient pentru numdrul

de

Art.54. (1) Persoanele cu drept de vot sunt inscrise pe listele de vot ale UAV.
(2) Listele de vot ale UAV confin: numdrul curent, numele gi prenumele, facultatea/
departamentul qi semnitura.
(3) Alegdtorii au dreptul sd verifice inscrierea in listele de vot. Contestaliile impotriva
omisiunilor, a inscrierilor gregite 9i a oriciror erori din listele electorale se fac la Biroul Electoral
al UAV, care a intocmit listele electorale, acesta fiind obligat si se pronunle in cel mult 24 de
ore de la inregistrarea contestaliei.
(4) Cu 3 zile inainte de data organizirii Referendumului nu se mai fac modificdri ale listelor de

vot.

Art.55. Afigarea listelor de vot (fdri codul numeric personal), delimitarea secliei gi aducerea la
cunogtinla comunitSlii academice a secliei de votare gi a loca[iei de vot se fic cu cel pulin 14
zile calendaristice inaintea datei de vot.
Art.56. (1) UAV comunicd Ministerului Educa[iei Nalionale urmitoarele date:
a) numirul total al persoanelor cu drept de vot din UAV, care sunt chemate sd participe la
Referendum, defalcat pe categorii: total numdr de personal didactic
Ai de cercetare cu
drept de vot gi total studen[i cu drept de vot;
b) copie a hotirArii Senatului prin care se stabilesc data gi locul organizirii Referendumului,
cu cel putin 14 zile inainte de desfigurare;
c) !at9 de publicare pe ,site-ul propriu a informaliilor privind calendarul de desfigurare a
Referendumului;

d) data gi locul desf5guririi dezbaterilor publice pentru informarea comunitdtii academice a

UAV
(2) Ivlinistrul Educa[iei Nalionale poate desemna prin Ordin unul sau mai mul[i reprezentanfi
in
calitate de observatori la desfigurarea Referendumului.

proceselor-verbale va fi cel comunicat de cdtre Direclia Generali
ffr:?I.(1).Formatul
nv5[5mAnt U niversitar.
(2) Buletinele de vot pentru Referendumul universitar gi pentru alegerea Rectorului se
realizeazd in UAV gi se securizeazd de Biroul Electoral a[ URV. ltumdr-ul buletinelor de vot
I

prezentate Biroului Electoral al UAV pentru securizare este egal cu numdrul total
declarat al
persoanelor cu drept de vot din universitate plus un numir de 1oo/o.

(3) Buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliilor departamentelor,

Consiliilor

lacultit]lor gi Senatului universitar se realizeazd la nivel de UAV gi se securizeazi de citre
Biroul Electoral al UAV, prin aplicarea pe buletinul de vot a gtampilei de control a Biroului
Electoral al UAV.

Art.58. (1) Formatul gtampilelor de vot care se va folosi de citre UAV, va fi cel prevazut de
Metodologia- cadru, unic pe [ar6, de dimensiune mai mici decAt patrulaterele tipirite pe
buletinele de vot.
(?) p: gtampilele de.vot se va inscripliona cuvantul ,,vorAT", scris cu majuscule.
(3) Numirul gtampilelor de vot este aprobat de citre Biroul Electoril al UAV, iar acesta
rispunde de gestionarea lor.

Art.59. (1) Referendumul este validat dacd la acesta participi cel pu[in jumdtate plus unu din
numirul persoanelor cu drept de vot inscrise pe listele de votare ale uAV.
(2) ln situalia in care Referendumul este validat, rezultatul acestuia se stabilegte cu
majoritatea
simpli a voturilor valabil exprimate.
(3) In situalia in care Referendumul nu este validat, se organize azd,la interval
de cel mult doui
siptimAni, un nou Referendum, pentru care rata Oe pirticipare nu mai este un criteriu de

validare.
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(a) in situalia prevdzuti la alin. (3), ambele scrutine se realizeazdin cadrul aceleagi seclii de
votare, operafiunile electorale fiind indeplinite de citre acelagi Birou electoral, constituit potrivit
prevederilor prezentei metodolog ii.
(5) Rezultatul Referendumului, validat de Senatul UAV, va fi adus la cunogtin[a comuniti[ii
academice UAV, pe site-ul UAV, gi a conducerii Ministerului Educa[iei Nalionale in termen d-e
doui zile lucritoare, de la incheierea procesului de vot.

Capitolul Vl. DESEMNAREA RECTORULUT

Art.60. - (1) Rectorul reprezinti legal universitatea in relaliile cu te(ii, realizeazd conducerea

executivd a universitilii gi exerciti calitatea de ordonator de credite.
(2) Rectorul UAV se poate desemna prin una dintre urmitoarele modalitdfi:
a) pe baza unui concurs public, in baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar;
b) prin votul universal, direct, secret, egal gi liber exprimat al tuturor cadrelor didactice gi de
cercetare titulare in universitate gi reprezentanlilor studenlilor din Senatul universitar si
din Consiliile facult5lilor.
(3) Modalitatea de desemnare a Rectorului, pe baza unui concurs public sau prin alegeri se
stabilegte cu minimum 6 luni inainte de fiecare desemnare a Rectorului.

Art.61.- (1) Desemnarea printr-un concurs

public a Rectorului UAVse poate realiza, in baza
unei metodologii aprobate, in acest sens, de cltre Senat.
(2) ln vederea organizirii gi desf5guririi concursului public de Rector, Senatul universitar are
urmdtoarele atribulii :
a) vizeazd metodologia de seleclie gi de recrutare a Rectorului, elaboratd gi aprobati de
Consiliul de Administralie;
b) stabilegte o comisie de seleclie formati din minimum 12 membri.
(3) Comisia de seleclie pentru desemnarea prin concurs public a Rectorului, este formata din
membri ai universiti.tii, in propo(ie de 50%, gi din personalitSli gtiinfifice gi academice din afara
universitilii, din lari qi din striindtate, in propo(ie de 50%. Cbmiiia de seleclie cuprinde cel
pu{in un reprezentant al studentilor sau un absolvent al universitSlii desemnat de citre studentii
'
din Senatui universitar, conform Cartei
(a) Au dreptul de a participa la Concursul de ocupare a funcliei de rector personalitdli qtiinlifice
sau academice din lard gi din striinitate, care nu au implinit vArsta de pensionare care, pe
$i
baza audierii in plenul Senatului universitar nou-ales, au oblinut avizul de participare la Concurs
din partea acestuia.
(5) Avizul previzut la alin. (4) se acordi numai pe baza votului majorit5lii simple a membrilor
Senatului universitar nou-ales.
(6) Senatul universitar nou-ales are obliga{ia de a aviza minimum 2 candidati.
(7) Candidalii avizali de Senatul universitar nou-ales participi apoi la concursul previzut la alin.
(1).

universitare -'-"-i"

Art. 62. - Desemnarea prin alegeri a Rectorului UAV se poate realiza prin votul universal, direct
gi secret al tuturor cadrelor didactice qi de cercetare titulare din cadrul universititii si al
reprezentanlilor studenlilor din Senatul universitar gi din Consiliile facultililor.
Art. 63. - (1) Prorectorul reprezinti funclia de conducere la nivelul universitilii, fiind numit in
acest scop de citre Rector, pe baza consultdrii senatului universitar.
(2) Numirul gi atribuliile prorectorilor este stabilit in carta UAV.
(3) Rectorul confirmat de Ministrul de resort va respecta urmitoarele cerinte pentru numirea
Prorectorilor:

a) consulti Senatul UAV in vederea colectdrii de eventuale propuneri pentru funcliile de
Prorectori;
b) analizeazi propunerile primite, completeazi lista cu propriile propuneri;
c) analizeazi experienla relevanti a candidalilor pentru poziliile'de'prorectori;
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d) numegte Prorectorii.

Art. 64. Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoand nu poate ocupa funclia de
Rector la aceeagi institutie de invilimint superior pentru mai mult de 2 mandate succesive
complete.

Art. 65. La alegerile pentru func[ia de Rector pot candida atAt cadre didactice cAt gi de
cercetare titulare ale UAV, care vor depune, in acest sens, dosarul de candidaturi la
registratu ra universititii conform Calendaru lui alegerilor.

Art. 66. (1) Rectorul se consideri ales din primul tur de scrutin, daci la procesul de votare a
participat cel pu[in jumdtate + 1 din numirul total de electori gi daci obfine majoritatea simpli a
voturilor exprimate. in cazul neparticipirii a cel pu[in jumitate din numiiul de electori, in termen
de maximum 7 zile, alegerile se vor relua firi a mai fi necesari participarea la vot a majoritilii

electorilor.
(2) Dacd nici unul dintre candidati nu ob[ine aceast5 majoritate, se organizeazd al doilea tur de
scrutin, in maxim 3 zile lucrdtoare la care participd primii doi clasafi. SL declari ales candidatul
care, la al doilea tur de scrutin, obfine numirul cel mai mare de voturi ,,pentru,,.
(3) Daci este un singur candidat, acesta va fi declarat ales daci obline majoritatea voturilor
,,pentru" din numirul celor prezen[i la vot. in cazul in care candidatulhu a oblinut majoritatea
voturilor ,,pentru" din primul tur, in termen de 5 zile lucritoare se depun din nou candid"aturi. in
maximum 7 zile lucritoare de la incheierea primului tur se organizeazd un nou tur de scrutin,
unde se va proceda conform alin. (1).

Art. 67. Rectorul poate fi demis de citre Senatul universitar, pentru neindeplinirea clauzelor
previzute in contractul de management, numai dupi organizarea unui referendum la nivelul
ComunitSlii universitare cu drept legal de vot.

Art. 68. (1) ln cazul invalidirii unei alegeri/numiri se reface gedin[a de alegeri/procesul de
l-!qre, conform legislatieiin vigoare gi a prezentei Metodologii.

(2) Eventualele contestafii cu privire la nerespectarea procedurii de alegere a Rectorului, se vor
adresa Biroului Electoral al UAV in termen de 24 de ore de la data d6sfigurdrii alegerilor, ele
fiind inregistrate la secretariatul universiti[ii.

Art. 69. Mandatul Rectorului incepe odatd cu desemnarea, care consti in emiterea Ordinului de
confirmare de citre Ministrul Educaliei Nalionale. in perioada dintre data alegerilor gi cea la
care igi preiau efectiv prerogativele noile conduceri academice, intreaga activitate este

asiguratd de conducerile academice care au fost in funclie p6nd la alegeri,
Art. 70. Rectorul reprezinti U.A.V. in raporturile cu M.E.N. Dupi confirmare, Rectorul incheie
un. contract institulional cu Ministrul de resort gi un contract de management cu Senatul
universitar.

CAPiIOIUI VII. CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art-71. - (1) Consiliul $colii Doctorale lnterdisciplinare se stabilegte prin votul universal, direct si
secret al conducitorilor de doctorat din $coala doctorald lnterdisciplinard a UAV, conform
Metodologiei privind alegerea gi desemnarea membrilor CSUD din cadiul UAV.
(2) Au dreptul de a fi alegi ca membri in Consiliul
$colii Doctorale lnterdisciplinare persoanele
care au calitatea de conducitor de doctorat in $coala DoctoralS lnterdisciplinari a UAV.
Art 72. - (1) Funcfia de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este
asimilata funcliei de prorector.
(2) Procedura de numire a Directorului Consiliului pentru Studiile universitare de doctorat
este
stabilitd de Codul studiilor universitare de doctorat.
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Gapitolul Vlll. FINALIZAREA ALEGERTLOR

Art. 73. Rectorul desemnat, confirmat de Ministrul Educaliei Nafionale, numegte Prorectorii,
dupi consultarea Senatului universitar.
Art 74. Decanii sunt selectali prin concurs public, organizat de cdtre Rectorul nou ales, la
nivelul faculti[ilor, in maxim 7 zile de la confirmarea Rectorului prin Ordin al Ministrului

Educaliei Nalionale. Comisia de concurs e condusd de Rector in calitate de pregedinte, membrii
sunt Prorectorii desemnati, cu avizul Consi ierului jurid ic.
I

Art. 75. (1) La concurs pot participa persoane din cadrul universitilii sau din orice facultate
de profil din tari ori din striindtate care primesc avizul majoritSlii simple a Consiliului facultilii
pentru a se inscrie in concurs. Consiliul facultSfii are obligalia de a aviza minimum 2 candida[i.
Un can_didat primegte avizul de participare la concurs dacd a obfinutvotul ,,pentru" al majoriti[ii

membrilor Consiliului, prezenli.
(2) in situa[ia in care nu sunt depuse minimum doui candidaturi pentru funclia de Decan, sau in
situa[ia in care Consiliul facultd[ii nu avizeazd participarea la concurs a minimum doi candida[i,
dintre cei care gi-au depus candidatura, se va reiua concursul. Este necesari avizarea
minimum doud candidaturi pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcliei de Decan.

j

Art. 76. Decanii selecta{i prin concurs public organizat de noul Rector gi validali de Senatul
universitar, numesc Prodecanii in termen de maxim 7 zile de la validaie, dupi consultarea
Consiliului facultdtii si cu validarea acestora de citre Senat. Numirul de Prodecani este stabilit
de citre Consiliul de Administralie.
Att- 77- (1) Postul de Director General Administrativ se ocupd prin concurs. Concursul este
validat de Senatul universitar. Pregedintele Comisiei de concurs este Rectorul UAV.
(2) Dacd postul este ocupat, Directorul GeneralAdministrativ trebuie si-si de-a acordul scris de
suslinere executivi a Planului Managerial al noului Rector.

Art. 78. Rectorul,

Prorectorii, Decanii, Directorul General Administrativ gi pregedintele
studenlilor din Senatul universitifii constituie Consiliul de administrafie al universitifii.

Gapitolul IX. REVOCAREA DtN FUNCTTE

Art. 79. Procedura de revocare a pregedintelui Senatului universitar poate fi demarati

la

cererea a cel putin 1/3 din membrii acestuia. Pregedintele este revocat dacd voteazi
,,pentru
revocare", in mod direct gi secret, cel pulin 2t3 din membrii senatului.
Art.80. (1) Persoana aflati intr-o funclie sau structurd de conducere, oblinutd prin alegeri,
Pgalefi revocatd prin procedura inversi folositi pentru alegere, la ini[iativa-a 113 din num]rui
total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligaiorie.
(2) in cazul funcliilor de Decan gi Prodecan revocarea -din funclie se poate face dupd cum
urmeazd:
(3) Pe_ntru Decan, propunerea de revocare se face de citre Rector, cu consultarea Consiliului
facultdlii gi avizul Consiliului de Administralie, pentru neindeplinirea cerinlelor impuse prin Carta
univ_ersit5[ii gi reglementirile interne ale Universitilii,
(4) Pentru Prodecan, revocarea se face de citre decan, dupi consultarea Consiliului facultalii,
cu avizul Consiliului de Administra[ie.

Art. 81. (1) Rectorul poate fi demis de cdtre Senatul universitar, in cazurile prevdzute de Carta
UAV, conform legislaliei in vigoare.
(2) Rectorul poate fi demis de cdtre Senatul universitar, numai dupi organizarea unui
referendum la nivelul comunitdtii universitare, desfdqurat conform aceloraqi proceduri care au
dus la alegerea sa.
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(3) Rectorul poate fi revocat gi de citre Ministrul Educa[iei Nafionale, in condiliile art. 125, alin.
1 din Legea 112011.
(4) ln cazul revocirii din func[ie a Rectorului, Senatul este obligat si desemneze un prorector
pentru a asigura interimatul. Prorectorul numit va reprezenta universitatea gi va deveni
ordonator de credite.
(5) in ambele cazuri de revocare a Rectorului, Senatul universitar este obligat si finalizeze
procedurile de desemnare a noului Rector in termen de cel mult 3 luni, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

Capitolul

X.

DESEMNAREA REPREZENTANTILOR STUDENTTLOR itt
CONSILIILE FACULTATILOR $I iN SENATUL UNIVERSITAR
Art. 82. La nivelul fiecdrei facultdti se organizeazi gedinfe de alegeri, la care participi toli
studenfii facultS[ii respective, pentru:
a) alegerea reprezentan[ilor studen{ilor in consiliul facultdlii;
b) alegerea reprezentantilor studen[ilor in Senatul UAV;
c) desemnarea Pregedintelui studenlilor.

Art. 83. Liga UAV organizeazd gi asiguri buna desfSgurare a alegerilor studenlegti, respectAnd

prevederile legii gi ale Regulamentului de alegere a studenlilor reprezentafi din UAV.
84: Studen[ii sunt reprezenta[i in Consiliile facultd[ilor in propo(ie de minimum 25% gi in
|rt.
Senatul universitar in proporlie de minim 25o/o din numiiul membriior iespectivelor structuri.

Art. 85. (1) Liga UAV afigeazd la fiecare facultate data, ora gi locul gedinlei de alegeri in
perioada stabiliti prin calendarul alegerilor.

Art. 86. Dupi validarea noului Senat, studenlii membri in Senat igi vor alege un pregedinte, un
Vicepregedinte gi un secretar al studenfilor din Senat, prin vot direct gi secrJt.

Capitolul Xl. DISPOZ|Til FINALE

Art. 87. (1) Biroul Electoral va analiza sesizdrile Birourilor Electorale ale Secliilor de Votare

pentru Alegeri ale facultSfilor gi va respinge orice candidaturi care nu respecti pievederile
Legii
Edu_catiei Nafionale nr. 112011, ale Cartei universiti[ii gi ale prezentei
(2) Candidalii cirora li s-a respins candidatura pot fice coniestafie in termen de 48 de ore de
la
data comunicirii.
(3) Contesta[iile se depun la secretariatul Rectoratului care le inainteazd Biroului Electoral.
Aceasta le analizeazi gitransmite rezultatul candidatuluiin maxim 48 de ore.
Art. 88. Prevederile prezentei metodologii se aplici la nivelul tuturor funcliilor gi structurilor de
conducere din cadrul universiti[ii.

metodologii.

Art. 89. La data intrdriiin vigoare a prezentei metodologii orice dispozi[ie contrari se abrogi.
Prezenta Metodologie a fost aprobati prin HotirArea Senatului UAV nr.1 din 16.01.2020.

