
R E G U L A M E N T U L  P R O P R I U  

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR 

PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIMITRIE 

CANTEMIR DIN TÎRGU MUREȘ – IUNIE/IULIE 2020 

 

I. DISPOZITII GENERALE 

1.1 Prezentul Regulament a fost adoptat de Senatul Universității Dimitrie Cantemir 

din Tîrgu Mureș cu Hotărârea nr. 82/30.06.2020, în conformitate cu dispozițiilor Legii 

Educației Naționale nr. 1/2011, Cartei Universității (avizată de MECS) și Metodologiei-cadru 

referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la 

nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, aprobată prin Ordinului 

MECTS nr. 3751 din 29 aprilie 2015. 

 

II. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIILOR FACULTĂȚILOR, 

 DEPARTAMENTELOR ȘI SENATULUI 

2.1 Alegerile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Consiliului 

facultăților, departamentelor, precum și a senatului se desfășoară cu respectarea 

dispozițiilor generale ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Cartei Universitare, precum și 

a prezentului Regulament, adoptat cu respectarea Metodologiei-cadru referitoare la 

procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul 

instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior aprobată prin Ordinul MECTS nr. 

3751 din 29 aprilie 2015. 

2.2 În cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș fiecare facultate este 

condusă de un Consiliu al facultății, în componența căruia intră 4 persoane, după cum 

urmează: 

- Decanul facultății, care este și Președintele Consiliului; 

- Secretarul Consiliului, un cadru didactic titular în cadrul facultății; 

- un membru al Consiliului, cadru didactic titular în cadrul facultății; 

- un  reprezentant  al  studenților,  înmatriculat  la  un   program  de  studii  din  cadrul 

facultății. 

2.3 Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în consiliul facultății sunt aleși 

prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din 

facultate, cu excepția decanilor, care sunt selectați prin concurs public, organizat de către 

rectorul nou ales Universității. 



2.4 Reprezentanții studenților în consiliul facultății sunt aleși prin vot universal, direct 

și secret de către studenții fiecărei facultăți, numele lor fiind comunicat de reprezentanții 

Ligii studenților din Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș. 

2.5 În cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, funcționează 

Departamentul pentru pregatirea cadrelor didactice și Departamentul de relații 

internaționale. Aceste departamente sunt conduse de câte un Director. 

2.6 Directorii departamentelor sunt aleși prin votul universal, direct și secret al 

cadrelor didactice titulare în cadrul Universității, pe baza candidaturilor depuse. 

2.7 Senatul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș are următoarea 

componență: 

- 15 cadre didactice, reprezentante ale faculțătilor, desemnate prin alegeri 

desfășurate la nivelul fiecărei facultăți, după cum urmează: 

➢ pentru Facultatea de Drept - 3; 

➢ pentru Facultatea de Știinte Economice - 4; 

➢ pentru Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației - 2; 

➢ pentru Facultatea de Geografie - 3; 

➢ pentru Facultatea de Medicină – 3; 

 - 5 reprezentanți ai studenților, câte unul din fiecare facultate; 

- Structura Senatului Universității cuprinde 20 persoane, din care 15 cadre didactice și 

5 studenți. 

2.8 Toți membrii Senatului universitar, fară excepție, vor fi stabiliți prin votul 

universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al 

tuturor reprezentanților desemnați ai studenților.  

2.9 La prima ședință a Senatului universitar se procedează la adoptarea unei hotărâri 

care privește: 

 - confirmarea alegerilor și a componenței organelor de conducere; 

 - alegerea, prin vot secret, a unui președinte. 

2.10 Procedura alegerii reprezentanților studenților în structurile de conducere ale 

Universității constituie atributul exclusiv al studenților și organismelor studențești din cadrul 

Universității.  

2.11 Indiferent de procedura adoptată pentru alegerea reprezentanților studenților, 

acestia trebuie să fie desemnați prin votul universal, direct și secret al studenților. 



2.12 Reprezentanții studenților vor lua măsurile ce se impun pentru ca, până la 

finalizarea studiilor de către reprezentanții aleși, să fie organizate alegeri parțiale pentru 

desemnarea unor noi reprezentanți în Senatul universitar. 

III. RECTORUL ȘI PRORECTORII 

3.1 Modalitatea de desemnare a Rectorului Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu 

Mureș este cea stabilită în urma referendumului organizat în acest scop în data de 3 

decembrie 2019, respectiv ”alegerea rectorului prin vot universal, direct, secret și egal”.  

3.2 Organizarea referendumului și rezultatul acestuia a fost transmisă MEN prin 

adresele nr. 1128/11.11.2019 și nr. 1157/05.12.2019 și se organizează la fiecare perioadă 

aferentă unui nou mandat legal constituit, înainte de a fi iniţiate alegerile structurilor şi 

funcţiilor de conducere de la nivelul universităţilor, conform prevederilor legale. 

3.3 După alegerea rectorului și confirmarea lui de către MEC, acesta poate semna 

acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome și certificate etc. 

3.4 Rectorul confirmat de ministrul educației și cercetării încheie cu Senatul 

universitar un contract de management, cuprinzând criteriile și indicatorii de performanță 

managerială, drepturile și obligațiile părților contractuale. 

3.5 În termen de 3 zile de la data confirmării rectorului nou ales de către MEC, acesta 

își numește prorectorii. 

3.6 Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o 

dată, fară ca vreo persoană să ocupe funcția de rector pentru mai mult de 8 ani, indiferent 

de perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora. 

 

IV. DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 

4.1 Procedura efectivă de desfașurare a alegerilor pentru funcțiile de conducere din 

cadrul Consiliile facultăților, departamentelor, senatului și rectorului se desfășoară și sunt 

organizate prin grija Biroului electoral al Universității numit de Senat, organism imparțial 

desemnat la nivel de Universitate, responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor, 

format din membri ai Comisiei de etică universitară și deontologie profesională, cadre 

didactice, studenți și personal administrativ: 

- lect. univ. dr. Natalia Saharov - Președinte 

- av. Blaj I. Doru – secretar; 

- bibliotecar Balogh Judit – membru; 



- student Georgiu Miriam Ionela – membru; 

- student Cojocariu Lăcrămioara – membru; 

4.2 Senatul Universității a aprobat în ședința din 30.06.2020 calendarul alegerilor, 

după cum urmează: 

 DATA ORA ACTIVITATEA CINE 

RĂSPUNDE 

30. 06 –  

01. 07 

14.00 Depunerea candidaturilor pentru funcția 

de Rector, funcțiile de membri în 

consiliile facultăților/departamentelor și 

ale Senatulu 

Biroul Electoral 

Candidaturile se transmit la adresa de poștă electronică blajdoru@yahoo.com 

2 iulie 12.00 Validarea candidaturilor pentru funcția 

de Rector și afișarea acestora pe site-ul 

Universității 

Consiliul de 

Administrație 

Validarea candidaturilor pentru funcțiile 

de membri în consiliile 

facultăților/departamentelor și ale  

Senatului și afișarea acestora pe site-ul 

Universității 

Biroul Electoral 

12.00 Desemnarea studenților membri în  

consiliile facultăților/departamentelor și 

Senatului și afișarea acestora pe site-ul 

Universității 

Liga Studenților 

16.00 Întocmirea listei cu persoanele cu drept 

de vot și a buletinelor de vot și afișarea 

acestora pe site-ul Universitatii 

Biroul Electoral  

3 iulie 9.00 – 12.00 Desfășurarea votului pentru alegerea 

membrilor consiliilor 

facultăților/departamentelor, membrilor 

Senatului și a Rectorului. 

Biroul Electoral 

12.00 Elaborarea hotărârii Biroului 

Electoral privind rezultatul votului 

Biroul Electoral 

13.00 Soluționarea eventualor contestații Consiliul de 

Administrație 

mailto:blajdoru@yahoo.com


14.00 Constituirea consiliilor 

facultăților/departamentelor 

Decanii în funcție 

15.00 Constituirea Senatului și validarea 

alegerilor 

Decanul de 

vârstă al 

Senatului 

6 iulie 09.00 Transmiterea la MEC a rezultatului 

alegerilor în vederea confirmării 

Rectorului ales. 

Biroul Electoral 

15 zile de la 

confirmarea 

Rectorului 

de către 

MEC 

 Desemnarea decanilor, directorilor de 

departamente și a prorectorilor 

Rectorul 

confirmat 

4.3 Consiliul de administrație al Universității validează candidaturile și aprobă lista 

candidaților și buletinele de vot. Lista se întocmește de comisie și, după aprobare, se 

afișează la secretariatul general al Universității și se publică pe site-ul acesteia. 

4.4 Candidații sunt trecuți în ordine alfabetică, în dreptul numelui acestora fiind 

dispus, pe orizontală, un dreptunghi în care este înscrisă mențiunea pentru respectiv 

împotrivă. 

4.5 Buletinele de vot vor cuprinde: 

- candidații pentru funcțiile de conducere din cadrul fiecărei facultăți; 

- candidații pentru funcțiile de director de departament; 

- candidații pentru funcția de membru al senatului; 

- candidații pentru funcția de rector. 

 

4.6 Alegerile pentru ocuparea funcțiilor de conducere au loc: 

- la nivelul facultăților și departamentelor;  

- pentru Senat;  

- pentru funcția de Rector.  

4.7 Procedura efectivă de vot este următoarea: 

 - prin grija Biroului electoral se vor tipări buletinele de vot și se vor stabili urne 

pentru fiecare facultate și senat, respectiv departamente și rector. 

 - Votarea se va desfășura cu respectarea regulilor de distanțare socială, secția 

de votare fiind amplasată în sala de primire de la intrarea în Campusul universitar; 



 - Biroului electoral va distribui, la intrarea în sala, buletinele de vot, pe baza 

tabelului cu cadrele didactice și studenții cu drept de vot. La înmânarea buletinelor de vot și 

a ștampilei cu inscripția votat, votanții vor semna în tabel; 

 - deschiderea urnelor are loc la ora 900 , iar procedura de vot se încheie la ora 

1200. 

4.8 După exercitarea votului, membrii Comisiei procedează la următoarele activități, 

ce au loc în fața cadrelor didactice prezente: 

 - deschiderea urnelor; 

 - deschiderea buletinelor de vot; 

 - împărțirea buletinelor de vot în funcție de candidații votați, cu eliminarea 

buletinelor anulate. Sunt anulate buletinele de vot care nu sunt ștampilate ori care sunt 

ștampilate în dreptul mai multor persoane ce candidează pentru aceeași funcție; 

 - numărarea voturilor; 

 - completarea procesului verbal de constatare a rezultatelor votului (numărul 

de voturi exprimate, buletinele de vot anulate, totalul voturilor obținute de fiecare candidat, 

document ce se semnază de comisie; 

 - în situația în care se constata că 2 ori mai mulți candidați au obținut un număr 

egal de voturi se procedează la reluarea procedurii de vot pentru structura/funcția în cauză, 

buletinele de vot cuprinzând numai persoanele care au voturile egale. 

4.9 Pentru validitatea oricărei operațiuni desfășurate de Biroul electoral participă cel 

puțin trei membri ai acestuia. 

4.10 După deschiderea urnelor, comisia procedează la adoptarea unei hotărâri, care 

cuprinde rezultatele centralizate ale operațiunii de vot, pe fiecare structură de conducere în 

parte, cu menționarea candidaților și numărului de voturi obținut.  

4.11 După prezentarea de către Comisie a hotărârii referitoare la rezultatul votului, 

au loc ședințele de constituire ale fiecărei structuri în parte. 

La ședința de constituire a Senatului Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, 

reprezentantul Biroului electoral prezintă rezultatul alegerilor. 

4.12 Toate documentele aferente procedurii de alegeri se publică pe site-ul 

Universității. 

4.13 Ședințele organelor de conducere nou alese se desfășoară online, pe platforma 

Microsoft Teams. 



4.14 Senatul nou ales procedează la verificarea îndeplinirea procedurii de alegeri și 

emite o hotărâre prin care constată respectarea procedurii de alegeri și desemnează 

Președintele Senatului. 

4.15 Contestațiile se pot formula în termen de o oră de la afișarea rezultatelor 

alegerilor pentru fiecare structură în parte. Contestațiile se soluționează de Consiliul de 

Administrație al Universității. 

4.16 Până în data de 06.07.2020 se întreprind formalitățile necesare pentru avizarea 

rectorului nou ales de către MEN. 

 

V. SELECTAREA DECANILOR 

5.1 Decanii sunt selectați prin concurs public organizat de Rectorul nou ales, după 

confirmarea sa. 

5.2 După desemnarea decanilor aceștia sunt validați de Senatul universitar, prin votul 

secret al membrilor cadre didactice.  

5.3 La concursul pentru ocuparea postului de decan pot participa candidații care au 

obținut avizul Consiliului de Administrație și pe cel al Consiliul facultății (votul secret, 

majoritate simplă). Concursul se poate desfașura numai dacă au fost validați cel putin 2 

candidați. 

5.4 Concursul propriu zis se desfășoară după o metodologie elaborată de Senatul 

universitar nou ales.  

5.5 Concursul pentru desemnarea decanilor are loc în termen de maxim 15 zile de la 

data confirmării rectorului nou ales. Până la desemnarea și confirmarea noilor decani, 

facultățile continuă sa fie conduse de decanii în exercițiu. 

 

VI. CONDIȚII PENTRU CANDIDAȚI 

6.1 Candidații pentru funcțiile de conducere din cadrul Universității trebuie să depună 

candidaturile în acest sens. Candidaturile pentru funcțiile elective trebuie să fie unice (o 

persoană poate candida pentru o singură funcție de conducere) și să exprime voința 

candidatului (nu sunt acceptate candidaturile – propunere). Excepție de la această condiție 

fac structurile unde numărul de cadre didactice este limitat. 

6.2 Pot participa la alegeri candidații care sunt angajații Universității Dimitrie 

Cantemir din Tîrgu Mureș și au calitatea de cadu didactic cu normă de baza la această 

instituție. Candidații pentru funcțiile de conducere din cadrul facultăților trebuie să facă 

parte din cadrul facultății în cadrul căreia candidează.  



6.3 Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 207 alin 5, lit. b) din 

Legea nr. 1/2011, la concursul pentru ocuparea funcției de decan pot participa persoane din 

cadrul Universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinatate, avizul 

consiliului facultății pentru participarea la concurs se dă numai după asumarea unui 

angajament expres (angajametul este dat în scris și se solicită  candidaților care provin de la 

alte instituții), conform căruia în situația câstigării concursului acesta se obligă sa se angajeze 

la Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mures, ca și cadru didactic cu funcția de bază în 

facultatea pentru conducerea căreia candidează. Numirea în funcție este condiționată de 

înregistrarea contractului de muncă în termen de maxim 10 zile de la afișarea rezultatului 

alegerilor. 

6.4 Candidații pentru funcția de rector trebuie să prezinte un Plan managerial realist 

pentru 4 ani, însoțit de prezentarea surselor de finanțare necesare aducerii la îndeplinire a 

acestuia. Candidații pentru funcția de decan trebuie sa prezinte un Plan managerial pentru 

dezvoltarea facultății, care să se integreze în planul managerial al rectorului. Cele două 

planuri manageriale se supun avizului Consiliului de Administrație. 

6.5 Pentru ocuparea funcției de rector se impune gradul didactic minim de 

conferențiar universitar. 

 

Prezentul Regulament a fost adoptat în cadrul Ședinței Senatului universitar din data 

de 30.06.2020. 

 

Președintele Senatului 

Prof.univ.dr. Teodor BODOAȘCĂ 

 

        Secretar Senat, Doru I. Blaj 


