
UNIVERSITATEA „TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA 

Anexa 7 la Cartă 

Regulamentul de alegere 
a structurilor şi funcţiilor de conducere 

în cadrul Universităţii „Tibiscus" din Timişoara 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1- Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere la nivelul colectivelor, departamentelor, 
facultăţilor şi la cel al universităţii, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale, în acord cu prevederile Cartei Universităţii "Tibiscus" din Timişoara din anul 
2011 şi a prezentului Regulament. 

Art. 2- (1) Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere revine în exclusivitate membrilor structurilor 
organizatorice pe care aceştia le reprezintă şi se desfăşoară conform Regulamentului de alegeri a 
structurilor şi funcţiilor de conducere, aprobat de Senatul universitar, pentru întreaga legislatură. 

(2) Alegerile organelor de conducere academică vor fi organizate succesiv la nivelul 
colectivelor/departamentelor/facultăţilor şi la cel al universităţii. 

Art. 3- Metodologia alegerilor se afişează la nivelul structurilor universităţii la care se vor desfăşura 
alegeri cu cel puţin 7 zile înainte de alegerile propriu zise. 

Art. 4- Senatul în exerciţiu, înainte de încheierea mandatului, cu 15 zile înainte de desfăşurarea 
alegerilor, stabileşte prin Hotărâre calendarul de desfăşurare a alegerilor şi desemnează Comisia de 
organizare şi supraveghere a alegerilor (COSA) şi Biroul de soluţionare a contestaţiilor (BSC). 

CAPITOLUL II. COMISIA DE ORGANIZARE ŞI SUPRAVEGHERE A ALEGERILOR (COSA) 

Art. 5- (1) în componenţa COSA intră câte un reprezentant al fiecărei facultăţi, un reprezentant al 
personalului auxiliar şi 2 reprezentanţi ai studenţilor. 

(2) Membri COSA nu pot candida pentru nici una din funcţiile de conducere pentru care se 
^_ desfăşoară alegerile, pe care aceştia le organizează şi supraveghează. 

Art. 6- COSA are următoarele atribuţii: 
- organizează şi asigură buna desfăşurare a alegerilor la nivelul tuturor structurilor universităţii; 
- desemnează câte un observator pentru fiecare facultate/departament care să vegheze la buna 

desfăşurare a procesului de alegeri. Observatorul nu poate fi membru al 
facultăţii/departamentului la a căror alegeri a fost desemnat să participe. 

Art. 7- (1) Pentru organizarea scrutinului în vederea desemnării studenţilor, pentru toate nivelurile 
de conducere ale universităţii, la care aceştia sunt reprezentaţi conform Cartei, COSA convoacă, la 
nivelul fiecărei facultăţi, Adunarea generală a studenţilor. în cadrul acestei adunări, studenţii vor 
desemna Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor. Comitetul studenţesc de alegere a 
studenţilor, format din 5-7 studenţi, organizează şi validează, sub îndrumarea COSA, scrutinul 
pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere de la nivelul 
departamentului/facultăţii şi Senatului 
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(2) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor are următoarele atribuţii: validează 
candidaturile studenţilor per facultate, organizează scrutinul propriu-zis pentru studenţi, numără şi 
centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului studenţesc şi 
înaintează rezultatele alegerilor COSA. 

CAPITOLUL III. BIROUL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR (BSC) 

Art. 8- BSC este formată din 3 membri după cum urmează: 
- Rectorul în exerciţiu; 
- Juristul universităţii; 
- Un membru al comisiei de etică desemnat de Senat. 

Art. 9 - BSC are următoarele atribuţii: 
- înregistrează, analizează şi soluţionează sesizările şi contestaţiile formulate în cadrul 

procedurii de alegere a funcţiilor de conducere, la oricare nivel de desfăşurare a acestora; 
- dispune măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor contestate şi reţinute ca fiind 

întemeiate. 

CAPITOLUL IV. REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR 

Art. 10- (1) Orice contestaţie sau sesizare se formulează în scris şi se înregistrează la BSC în termen 
de 3 zile lucrătoare de la săvârşirea faptei contestate. 

(2) Contestaţia sau sesizarea trebuie să cuprindă datele de identificare ale semnatarului 
contestaţiei, o descriere a faptei contestate sau sesizate, temeiul legal ce stă la baza contestaţiei, precum 
şi semnătura contestatarului. Nerespectarea acestor condiţii de formă atrage sancţiunea nulităţii. 

(3) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării ei. 

Art. 11- (1) BSC verifică şi soluţionează sesizarea sau contestaţia în conformitate cu prevederile 
Legii 1/2011, a Cartei universităţii şi a prezentului regulament precum şi alte norme juridice 
referitoare la procesul alegerilor academice. 

(2) Soluţia formulată este transmisă contestatarului şi, în măsura în care se impune, dispune 
măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor semnalate. 

CAPITOLUL V. ORGANELE ŞI FUNCŢIILE DE C O N D U C E R E ALE UNIVERSITĂŢII 

Art. 12- în cadrul Universităţii „Tibiscus" Timişoara se organizează alegeri şi concursuri pentru 
desemnarea membrilor următoarelor organe de conducere şi pentru ocuparea următoarelor funcţii 
de conducere: 
(a) Organele de conducere: 
- Senatul Universităţii şi Consiliul de administraţie, la nivelul universităţii; 
- Consiliul facultăţii la nivelul facultăţii; 
- Consiliul departamentului, la nivelul departamentului. 

(b) Funcţiile de conducere: 
- rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul Universităţii; 
- decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; 
- directorul de departament, la nivel de departament; 
- şeful de colectiv, la nivelul colectivului. 



CAPITOLUL VI. CONSILIUL FACULTĂŢII 

Art. 13- Consiliul facultăţii este organul colegial de conducere al facultăţii, format din 5-13 
membri, din care 75 % cadre didactice şi de cercetare şi 25 % studenţi. 

Art. 14- Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin 
votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar 
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii. 

Art. 15- (1) La alegerile pentru desemnarea membrilor CONSILIULUI FACULTĂŢII poate 
candida orice cadru didactic sau de cercetare titular şi orice student, indiferent de ciclul de studii. 

(2) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în CONSILIUL FACULTĂŢII cadrele 
didactice şi de cercetare, care împlinesc la data organizării alegerilor vârsta de 65 de ani. 

(3) Nu pot candida în vederea obţinerii unui mandat în CONSILIUL FACULTĂŢII 
persoane aflate într-o situaţie de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei nr 1/2011, de Carta 
universitară şi de Codul etic al universităţii. 

Art. 16- (1) Şedinţa de alegeri, convocată de decanul în exerciţiu, se desfăşoară numai dacă sunt 
prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor structurii respective. 

(2) In prima parte a şedinţei se prezintă rapoartele de activitate pentru mandatul anterior şi 
metodologia alegerilor pentru noile funcţii de conducere: 

a) La nivel de facultate: 
- şedinţa de alegeri va fi condusă de către decanul în exerciţiu, asistat de decanul de 

vârstă al celor prezenţi şi de cel mai tânăr membru; 
la adunarea generală a cadrelor didactice, decanul în exerciţiu va prezenta un raport 
privind activitatea consiliului facultăţii, de la ultimele alegeri până în prezent; 

- adunarea generală a cadrelor didactice din cadrul facultăţii alege Consiliul facultăţii, 
prin vot secret, universal şi direct; 

- adunarea generală a studenţilor din cadrul facultăţii alege studenţii membri ai 
Consiliul facultăţii, prin vot secret, universal şi direct; 
sunt alese în structurile de conducere sau într-o funcţie de conducere, persoanele care au 
obţinut majoritatea de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, în 
ordinea descrescătoare a voturilor primite pentru ocuparea funcţiilor la care au candidat; 

- în cazul în care 2 sau mai mulţi candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, se 
organizează al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii aflaţi la egalitate de 
voturi şi în urma căruia sunt declaraţi câştigători candidaţii clasaţi în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi obţinute; 
Consiliul facultăţii nou ales înaintează COSA lista candidaţilor propuşi de facultate 
pentru viitorul senat universitar, cuprinzând cadre didactice şi studenţi, conform 
cotei de reprezentare stabilită; 

- comisia de numărare a voturilor va fi formată din trei membri, persoane care nu 
candidează pentru funcţii; 

- desfăşurarea şedinţei de alegeri şi rezultatele acesteia se consemnează într-un proces-
verbal contrasemnat de observatorul desemnat să participe la alegeri; 
b)La nivel de departament: 

- adunarea generală a cadrelor didactice din cadrul departamentului alege directorul de 
departament, prin vot secret, universal şi direct; 

- Consiliul departamentului este organul colegial de conducere al departamentului, 
format din 3 membri, din care unul este directorul departamentului; 
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- Metodologia de desfăşurare a alegerilor la acest nivel este identică cu cea prevăzută 
pentru desfăşurarea alegerilor la nivelul facultăţii. 

CAPITOLUL VIL SENATUL 

Art. 17- (1) Senatul este structura de conducere colegială a universităţii, cel mai înalt for de decizie 
şi deliberare la nivelul Universităţii. 

(2) Senatul este format din 25 de membri, dintre care 7 5 % sunt cadre didactice şi de cercetare 
şi 2 5 % sunt studenţi. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul universitar, cadre didactice 
şi studenţi, în cote-părţi de reprezentare. Pentru cadre didactice, cota este corespunzătoare ponderii 
numărului de cadre didactice şi de cercetare, titulare ale facultăţii, în numărul total de cadre 
didactice şi cercetători din Universitate. Pentru studenţi, cota este corespunzătoare ponderii 
numărului de studenţi ai facultăţii în numărul total de studenţi din Universitate. 

(3) Cotele de reprezentare, pe facultăţi, sunt următoarele: 
a) Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată: 11,82% pentru cadre didactice şi de 

cercetare respectiv 9,93% pentru studenţi. 
b) Facultatea de Design: 12,73% pentru cadre didactice şi de cercetare respectiv 7,32% 

pentru studenţi. 
c) Facultatea de Drept şi Administraţie Publică: 15,46% pentru cadre didactice şi de 

cercetare respectiv 23,42% pentru studenţi. 
d) Faculatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne: 16,36% pentru cadre didactice şi 

de cercetare respectiv 11,57% pentru studenţi. 
e) Facultatea de Psihologie: 15,45% pentru cadre didactice şi de cercetare respectiv 14,12% 

pentru studenţi. 
f) Facultatea de Ştiinţe Economice: 28,18% pentru cadre didactice şi de cercetare respectiv 

33,65% pentru studenţi. 

Art. 18 (1) Toate cadrele didactice şi de cercetare reprezentanţi ai unei facultăţii în Senatul 
universitar sunt alese prin vot universal, direct şi secret al cadrelor didactice şi de cercetare titulare 
în facultate. Fiecare facultate îşi alege proprii reprezentanţi în Senat. 

(2) Reprezentanţii studenţilor unei facultăţi în Senat sunt aleşi prin votul universal, direct şi 
secret al studenţilor din facultate. Studenţii fiecărei facultăţi îşi aleg proprii reprezentanţi în Senat. 

Art. 19- COSA are următoarele atribuţii: validează candidaturile personalului didactic şi de cercetare, 
verifică listele întocmite de facultăţi, organizează scrutinul propriu-zis pentru personalul didactic şi de 
cercetare, numără şi centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului, 
înaintează rezultatele alegerilor Senatului în funcţie pentru validarea acestora. 

Art. 20- (1) Cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea scrutinului, vor fi organizate informări 
privind modalitatea de exercitare a votului şi întâlniri electorale între candidaţi şi electorat. 

(2) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „votat" în pătratul din dreptul 
numelui candidatului. 

(3) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat" pentru 
cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărei facultăţi. 

Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din următoarele cazuri: 
- dacă nu este aplicată ştampila „votat" pentru nici un candidat din lista facultăţii; 
- dacă este aplicată ştampila „votat" pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul 

atribuit fiecărei facultăţi; 



- dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant. 
(4) Se consideră aleşi în Senatul universitar, candidaţii care întrunesc cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate, în limita locurilor corespunzătoare cotei de reprezentare, în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi. 

Art. 21 - Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului 
universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Studenţii aleşi îşi 
pot păstra calitatea de membru al Senatului universitar pe perioada în care sunt studenţi, iar locurile 
devenite libere se completează la începutul următorului an universitar. 

Art. 22- în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai Senatului universitar îşi încetează 
exercitarea mandatului, vor fi organizate alegeri parţiale sau locurile rămase libere vor fi ocupate de 
următorii candidaţi de pe lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. 

Art. 23- (1) Condiţia ca alegerile reprezentanţilor facultăţilor pentru constituirea Senatului 
universitar să fie validate este ca participarea la vot să fie în procent de 2/3 din totalul celor cu drept 
de vot - cadre didactice şi de cercetare titulare din facultate. Pentru validarea alegerilor studenţilor 
unei facultăţi pentru reprezentarea în Senatul universitar participarea la vot trebuie să fie de cel 
puţin 50%+1 din numărul total al studenţilor din facultate. 

(2) în situaţia, în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin, prevăzute în 
alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor pentru Senatul universitar şi Comitetul 
studenţesc de organizare a alegerilor pentru Senatul universitar vor organiza un alt doilea tur de 
scrutin, în termen de maxim 7 zile calendaristice. 

(3) Pentru al doilea tur de scrutin, pentru cadrele didactice sunt cerute aceleaşi condiţii de 
participare la vot prevăzute pentru primul tur, iar pentru studenţi, al doilea tur de scrutin este 
considerat valid indiferent de numărul participanţilor la vot. 

Art. 24- COSA înaintează Senatului în funcţie, spre validare, rezultatele alegerilor. Odată cu validarea 
rezultatelor, senatul în funcţie îşi încetează activitatea iar noul senat va fi convocat de către preşedintele 
fostului Senat, persoană care va conduce şi prima şedinţă de constituire a noului Senat. 

Art. 25- (1) în şedinţa constitutivă a Senatului nou-ales, Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, 
un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în 
raporturile cu rectorul. Tot în această şedinţă este fixat calendarul desemnării rectorului, este 
constituită COŞAR şi sunt stabilite condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiei de 
rector prin includerea lor intr-un regulament aprobat de senatul universităţii, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi a Cartei universitare. 

(2) Regulamentul va fi afişat cu 10 zile înainte de data alegerilor. 

CAPITOLUL VIII. RECTORUL 

Art. 26- Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii şi este reprezentantul legal al 
acesteia în relaţiile cu terţii. 

Art. 27- Rectorul Universităţii se desemnează prin vot universal, direct şi secret, al tuturor cadrelor 
didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul 
universitar şi din consiliile facultăţilor. Această modalitate de desemnare a Rectorului a fost aleasă 
prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul 

5 



Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din consiliile facultăţilor 
(conform rezultatului referendumului desfăşurat la data de 30.06.2011). 

Art. 28- Senatul universitar nou-ales stabileşte o comisie de alegeri care va organiza şi desfăşura 
procesul de vot. Candidaţii la funcţia de rector vor prezenta un curriculum vitae şi un program de 
management cu accent pe activitatea academică şi pe strategia de dezvoltare a Universităţii. La 
procesul de votare pentru alegerea rectorului vor participa cadrele didactice şi de cercetare titulare 
din cadrul Universităţii precum şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din consiliile 
facultăţilor. Se declară ales, în ordinea descrescătoare a numărului voturilor favorabile, candidatul 
care a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate, dacă la vot au participat cel 
puţin 2/3 din numărul celor cu drept de vot. 

Art. 29- (1) Pentru organizarea alegerilor pentru funcţia de rector, Senatul nou-ales constituie o 
comisie de organizare şi supraveghere a alegerii rectorului (COŞAR), formată din cadre didactice, 
reprezentanţi ai oamenilor muncii şi studenţi. Membrii comisiei respective, cadre didactice şi de 
cercetare, nu pot candida pentru ocuparea funcţiei de rector. 

(2) în componenţa COŞAR intră câte un reprezentant al fiecărei facultăţi, un reprezentant al 
personalului auxiliar şi 2 reprezentanţi ai studenţilor. 

Art. 30- (1) La alegerile pentru funcţia de rector poate candida orice persoană, recunoscută ca 
personalitate ştiinţifică sau academică în ţară sau în străinătate şi care face dovada acestei calităţi cu 
documente puse la dispoziţia Senatului. 

(2) Persoanele care candidează pentru un mandat de rector vor depune, în acest sens, o 
cerere la Senatul universitar nou-ales, cu 3 zile calendaristice înainte de data alegerilor. Senatul se 
pronunţă prin vot asupra acceptării sau neacceptării fiecărei candidaturi. 

(3) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat de rector persoanele care împlinesc la data 
organizării alegerilor vârsta de 65 de ani. 

(4) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat de rector persoane aflate într-o situaţie de 
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei nr 1/2011 sau Carta universitară. 

Art. 31- COŞAR are următoarele atribuţii: validează candidaturile şi le supune aprobării Senatului 
universitar, întocmeşte buletinul de vot, organizează scrutinul propriu-zis, numără şi centralizează 
voturile valabil exprimate, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului, înaintează rezultatele 
alegerilor Senatului în funcţie pentru validarea acestora. 

Art. 32- (1) Modalitatea concretă de vot constă aplicarea ştampilei „votat" în pătratul din dreptul 
numelui candidatului. 

(2) Votul se consideră valid, dacă se aplică ştampila „votat" pentru un singur candidat. 
(3) Buletinele de vot sunt nule, dacă nu este aplicată ştampila „votat" pentru nici un candidat 

sau dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votanţi. 

Art. 33- Condiţia ca alegerile pentru desemnarea rectorului să fie considerată validă este ca 
participarea la vot să fie minim 2/3 din totalul celor cu drept de vot. Persoana care a obţinut cel 
puţin 50%+1 din voturile valabil exprimate va fi desemnată rector. 

Art. 34- (1) în situaţia, în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin de minim 2/3 din 
totalul celor cu drept de vot, COŞAR dispune, în termen de maxim 7 zile, organizarea turului 2 de scrutin. 

(2) Turul 2 de scrutin se organizează în aceleaşi condiţii prevăzute de art. 31 şi 32 
considerându-se valid indiferent de numărul participanţilor la vot. 
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(3) în situaţia în care niciunul dintre candidaţi nu a obţinut, în urma procesului de votare, cel 
puţin 50% + 1 din voturile valabil exprimate, COŞAR dispune în termen de maxim 7 zile, organizarea 
turului 3 la care vor participa primii 2 clasaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite. 
Candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, va fi desemnat rector. 

Art. 35- Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerii, precum şi condiţiile ce trebuie 
îndeplinite pentru ocuparea funcţiei de rector se vor stabili prin regulament aprobat de senatul nou-
ales al universităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a Cartei universitare. Regulamentul va fi 
adoptat şi afişat cu 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea concursului. 

CAPITOLUL IX. PRORECTORII UNIVERSITĂŢII 

Art. 36 -(1) Universitatea are două funcţii de prorector: prorectorul responsabil cu activitatea 
administrativ-financiară şi prorectorul responsabil cu activitatea didactică şi de cercetare. 

(2) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza 
consultării senatului universitar, îşi numeşte prorectorii. 

CAPITOLUL X. DECANUL 

Art. 37 Decanii facultăţilor sunt selectaţi prin concurs public organizat de către rectorul universităţii. 

Art. 38- Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan vor depune o cerere la consiliul 
facultăţii, înainte cu 10 zile calendaristice de data concursului, însoţită de un CV şi un plan 
managerial. 

Art. 39- La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan poate participa orice persoană din cadrul 
universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care a obţinut avizul de 
participare la concurs din partea consiliului facultăţii. Avizul de participare se acordă după audierea 
solicitanţilor în plenul consiliului facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data concursului. 

Art. 40- în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei de decan, Consiliul facultăţii va 
aviza cel puţin doi candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale şi condiţiile prevăzute de prezenta cartă. 

Art. 4 1 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului precum şi condiţiile ce trebuie 
îndeplinite pentru ocuparea funcţiei de decan se vor stabili prin regulament aprobat de Consiliul 
facultăţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a Cartei universitare. Regulamentul va fi adoptat şi 
afişat cu 30 de zile înainte de desfăşurarea concursului. 

Art. 42- Decanul îşi desemnează prodecanii, după numirea acestuia de către rector, şi solicită 
Senatului universitar validarea acestora. Numărul prodecanilor este stabilit de Senatul universitar 
nou ales. 

CAPITOLUL XI. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art. 43- (1) Consiliul de Administraţie este numit de către fondatori. 
(2) Funcţiile în Consiliul de Administraţie (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar) se ocupă 

prin concurs public la care pot participa oricare dintre membrii numiţi de fondatori. 

CAPITOLUL XII. DIRECTORUL ADMINISTRATIV 
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Art. 44- Structura administrativa a universităţii este condusă de către un director administrativ şi 
este organizată pe direcţii. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat 
de consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de concurs 
este rectorul instituţiei. Din comisie face parte un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. Validarea concursului se face de către senatul universitar, iar numirea pe 
post, de către rector. 

CAPITOLUL XIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 45- în condiţiile în care o funcţie de conducere, de la orice nivel al structurilor şi organelor 

universităţii devine vacantă, se vor organiza alegeri sau concurs conform procedurii prevăzute 

pentru funcţia respectivă. 

Art. 46- Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus" din Timişoara. 

R E C T O R , 
Prof. univ. dr. Cornel HARANGUŞ 
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