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METODOLOGIA DE ALEGERI
la nivelul
departamentelor şi a consiliilor facultăţilor
pentru mandatul universitar 2020-2024

Art. 1- Alegerea Directorilor de departament, a Consiliilor departamentelor şi a
Consiliilor facultăţilor revine în exclusivitate membrilor structurilor organizatorice pe
care aceştia le reprezintă şi se desfăşoară conform Regulamentului de alegeri a
structurilor şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din
Timişoara, pentru mandatul universitar 2020-2024 şi prezentei metodologii.
Art. 2- (1) În cadrul fiecărei facultăţi se vor organiza alegerile la nivelul
departamentelor (directorul departamentului şi consiliilor departamentelor) şi a
consiliilor facultăţilor, conform Calendarului de alegeri, aprobat de Senatul
Universitar.
(2) În cadrul fiecărei facultăţi și la nivelul Departamentului de Discipline
Transversale se va amenaja câte o secţie de votare (în total 5 secţii de votare) unde se
va organiza scrutinul pentru alegerea directorului de departament, consiliului
departamentului și a consiliului facultății, la care va participa câte un membru din
Biroul electoral al universității. Membrii BEUN, desemnaţi la fiecare facultate, nu
trebuie să facă parte din facultatea la care este repartizat.
(3) Fiecare secţie de votare va utiliza o ştampilă cu inscripţia „VOTAT” şi o
ştampilă cu inscripţia „ANULAT”.
Art. 3- (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare (BESV) sunt formate dintr-un
număr de 3 membri, desemnaţi de consiliile facultăţilor în care se organizează. La
nivelul Departamentului de discipline transversale BESV va fi ales de catre membrii
departamentului.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt aleşi de către membrii
biroului respectiv
(3) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile cu organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pe secţii de votare.
Art. 4- BESV este responsabil pentru următoarele acţiuni:
a) întocmirea listelor de vot;
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b) informarea privind locaţia secţiei de votare și intervalul orar in care se
desfășoară alegerile;
c) afişarea listelor de vot;
d) redactarea și distribuirea buletinelor de vot;
e) consemnarea în tabele electorale a participării la vot și numărarea voturilor;
f) întocmirea procesului verbal de consemnare a rezultatelor votului și înaintarea
acestuia către BEUN;
Art. 5- Pentru legislatura 2020-2024, Consiliul facultăţii, pentru fiecare facultate a
universității este format din 7 persoane astfel: președinte, 4 membri cadre didactice și
de cercetare şi 2 membri studenţi. Președintele Consiliului facultății este decanul
facultății.
Art. 6- (1) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Facultăţii poate
candida orice cadru didactic sau de cercetare titular în facultate precum și cadrele
didactice din DDT care deservesc programele de studii ale facultății şi orice student
înmatriculat la studiile organizate de facultate.
(2) Alegerea celor 4 membri - cadre didactice în consiliul facultăţii se face prin
votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate.
(3) Alegerea celor 2 membrii studenți în consiliul facultăţii se face prin vot
universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii.
Art. 7- Pentru legislatura 2020-2024, Consiliul departamentului este format din
președinte și 2 membri-cadre didactice şi de cercetare. Președintele consiliului
departamentului este directorul de departament.
Art. 8- Candidaturile pentru Directorul de departament se depun la decanatele
facultăților şi trebuie să conţină o cerere (completată coform modelului din Anexa 1
la prezenta metodologie) şi un CV.
Art. 9- (1) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Departamentului
poate candida orice cadru didactic sau de cercetare titular în departamentul în cauză.
(2) Pot candida la funcția de director de departament cadrele didactice și
personalul de cercetare care sunt membri titulari ai departamentului în cauză.
(3) Directorul de departament și membrii Consiliului departamentului sunt
aleşi prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
departament.
Art. 10- Nu pot candida în vederea obţinerii unui mandat în Consiliul Facultăţii
respectiv în Consiliul Departamentului, persoane aflate într-o situaţie de
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei nr 1/2011, de Carta universitară şi de
Codul etic al universităţii.
Art. 11- (1) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea Directorului de
departament și a membrilor Consiliul departamentului este convocată de
directorul de departament în exerciţiu și se desfăşoară numai dacă sunt prezenţi cel
puţin 2/3 din numărul membrilor structurii respective.
(2) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea Directorului de departament și a
membrilor Consiliul departamentului se organizează astfel:
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a) şedinţa de alegeri este condusă de către directorul de departament în exerciţiu,
asistat de decanul de vârstă al celor prezenţi şi de cel mai tânăr membru;
b) directorul de departament în exerciţiu prezintă un raport privind activitatea
consiliului departamentului, de la ultimele alegeri până în prezent;
c) cadrele didactice din cadrul departamentului aleg directorul de departament și
membrii Consiliul departamentului, prin vot secret, universal şi direct;
(3) Se consideră alese ca membrii în Consiliul departamentului 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 funcţiei la care au
candidat, în limita celor 2 poziții de membru al consiliului facultății;
(4) Este considerat ales în funcția de director de department candidatul care obţine
majoritatea simplă a voturilor din numărul electorilor prezenţi. În cazul când există 3
sau mai mulţi candidaţi şi niciunul nu obţine majoritatea de voturi, se reia procesul de
votare cu primii doi clasaţi, în ordine descrescătoare. În cazul în care primii doi
candidați obțin același număr de voturi, se reia procesul de votare.
(5) BESV al facultății consemnează rezultatele într-un proces-verbal al ședinței de
alegeri, contrasemnat de observatorul desemnat de BEUN să participe la alegeri;
Art. 12- (1) Pentru alegerea Directorului de departament, BESV facultăţii va asigura
multiplicarea listei cuprinzând numele candidaţilor înscrişi pentru funcţia de Director
de departament, care va deveni buletin de vot (conform modelului din Anexa 2 la
prezenta metodologie).
(2) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „VOTAT” în
pătratul din dreptul numelui candidatului pentru care se optează.
(3) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila
„VOTAT” pentru un singur candidat, in interiorul pătratului corespunzător.
(4) Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din următoarele cazuri:
- dacă este aplicată ştampila „VOTAT” pentru mai mult de un candidat;
- dacă este aplicată ştampila „VOTAT” în afara pătratului care indică opțiunea
de vot;
- dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant.
(5) Buletinele de vot sunt albe, dacă nu este aplicată ştampila „VOTAT” pentru
nici un candidat din lista facultăţii;
Art. 13- (1) După alegerea Directorului de department, se trece la alegerea Consiliului
departamentului.
(2) Directorul de departament nou ales deţine şi funcţia de preşedinte al
Consiliului departamentului şi poate face propuneri pentru ceilalţi 2 membri.
(3) Pentru alegerea celorlalţi 2 membri din Consiliul departamentului se pot
face propuneri şi de către ceilalţi membri ai departamentului, după care se întocmeşte
lista cu propuneri (conform Anexei 3 la prezenta metodologie) care va fi
multiplicată şi va deveni buletin de vot.
(4) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „VOTAT” în
pătratul din dreptul numelui candidatului/candidaților pentru care se optează.
(5) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila
„VOTAT” pentru cel puţin un candidat şi cel mult doi candidaţi în interiorul pătratului
corespunzător.
(6) Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din următoarele cazuri:
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- dacă este aplicată ştampila „VOTAT” pentru mai mult de doi candidaţi;
- dacă este aplicată ştampila „VOTAT” în afara dreptunghiului care indică
opțiunea de vot;
- dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant.
(7) Buletinele de vot sunt albe, dacă nu este aplicată ştampila „VOTAT” pentru
nici un candidat din lista facultăţii;
Art. 14- (1) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea membrilor Consiliul
facultății este convocată de decanul în exerciţiu și se desfăşoară numai dacă sunt
prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor facultății respective.
(2) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea membrilor Consiliului facultății se
organizează astfel:
a) şedinţa de alegeri este condusă de către decanul în exerciţiu, asistat de decanul
de vârstă al celor prezenţi şi de cel mai tânăr membru;
b) decanul în exerciţiu prezintă un raport privind activitatea consiliului facultăţii,
de la ultimele alegeri până în prezent;
c) decanul în exerciţiu prezintă metodologia de alegere a membrilor Consiliului
facultății,
d) cadrelor didactice din cadrul facultăţii aleg membrii Consiliul facultăţii, prin vot
secret, universal şi direct;
e) se consideră alese ca membri în Consiliul facultății 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 funcţiei la care au
candidat, în limita celor 4 poziții de membru al consiliului facultății;
f) BESV al facultății consemnează rezultatele într-un proces-verbal al ședinței de
alegeri, contrasemnat de observatorul desemnat de BEUN să participe la
alegeri;
(3) 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, pentru pozițiile de membru rămase
neocupate în primul tur.
Art. 15- (1) În cadrul sedinței de alegere a Consiliului facultăţii se fac patru sau mai
multe propuneri de candidați pentru Consiliul facultăţii, care se trec în lista ce va fi
multiplicată şi va deveni buletin de vot (conform Anexei 4 la prezenta
metodologie).
(2) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „VOTAT” în
pătratul din dreptul numelui candidaților pentru care se optează.
(3) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila
„VOTAT” pentru cel puţin un candidat şi cel mult patru candidaţi în interiorul
pătratului corespunzător.
(4) Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din următoarele cazuri:
- dacă este aplicată ştampila „VOTAT” pentru mai mult de patru candidați;
- dacă este aplicată ştampila „VOTAT” în afara dreptunghiului care indică
opțiunea de vot;
- dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant.
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(5) Buletinele de vot sunt albe, dacă nu este aplicată ştampila „VOTAT” pentru
nici un candidat din lista facultăţii;
Art. 16- Pentru participarea la actul de votare fiecare persoană se va legitima cu acte
de identitate după cum urmează: carte de identitate/buletin de identitate/pașaport.
Art. 17- Biroul electoral al secţiei de votare identifică și consemnează în tabele
electorale, separat pentru fiecare participare la votare.
Art. 18- (1) Imediat după încheierea fiecărei proceduri de vot, se trece la numărarea și
validarea voturilor valabil exprimate.
(2) La toate operaţiunile necesare de numărare a voturilor participă membrii
Biroului electoral al secţiei de votare şi observatorul BEUN.
(3) După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al Secţiei de
votare în prezenţa membrilor biroului electoral, anulează buletinele de vot rămase
neîntrebuinţate. Anularea se realizează prin aplicarea ştampilei „ANULAT”.
Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.
(4) După aceste operaţiuni, se procedează la deschiderea urnei. Preşedintele
Biroului Electoral al secţiei de votare citește, cu voce tare, la deschiderea fiecărui
buletin, opțiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Pe un formular
elaborat de Biroul electoral al secţiei de votare, unul dintre membrii Biroului electoral
al secţiei de votare consemnează opţiunea care rezultă prin citirea fiecărui buletin de
vot.
(5) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către
preşedinte, într-un pachet separat pentru fiecare opțiune supusă votării.
(6) Pentru buletinele de vot nule şi voturi albe se fac pachete separate.
Art.19- Desfăşurarea şedinţei de alegeri şi rezultatele acesteia se consemnează într-un
proces-verbal al ședinței de alegeri, realizat de către BESV(conform Anexei 5) și
contrasemnat de observatorul desemnat de BEUN să participe la alegeri.
Art. 20- Orice contestaţie sau sesizare se formulează în scris şi se înregistrează la BSC.
Art. 21- Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii
„Tibiscus” din Timişoara din data de 6.05.2020.
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Anexa 1

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Nr.________/___________
FORMULAR DE CANDIDATURĂ
pentru funcţia de director de departament

Subsemnatul:
Numele si prenumele ____________________________________
Gradul didactic ____________________________________
Titular la departamentul _______________________________
Facultatea _________________________________________
Depun candidatura pentru Functia de Director de departament
la Departamentul _____________________________________
Declar pe proprie raspundere că in cazul în care voi fi ales/selectat voi
intra/nu voi intra în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese,
în sensul celor prevăzute de Legea educaţiei nr. 1/2011şi de Carta
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Data

Semnătură candidat
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Anexa 2.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Departamentul

LISTA
CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR DE
DEPARTAMENT
Nr. Numele şi prenumele
crt.

Funcţia didactică

Opţiunea
electorilor

1.

2.

3.
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Anexa 3.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Departamentul
LISTA
CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Nr. Numele şi prenumele
crt.

Funcţia didactică

Opţiunea
electorilor

1.

2.

3.

4.
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Anexa 4.
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea
Departamentul
LISTA
CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN
CONSILIUL FACULTĂŢII
Nr. Numele şi prenumele
crt.

Funcţia didactică

Opţiunea
electorilor

1.

2.

3.

4.

5.
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Anexa 5.
UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA
BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE (BESV)
FACULTATEA …..
PROCES VERBAL
încheiat astăzi _______________________
cu prilejul Adunării Generale a cadrelor didactice
Facultatea de
_____________________________________________________
din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara,
convocată în vederea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale facultăţii, în conformitate cu
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, Regulamentului de alegere a structurilor
şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara,
precum şi a Metodologiei de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor
adoptate în şedinţa de senat din data de 6.05.2020
pentru legislatura 2020-2024
Participanţi:
Prof. dr. ..........................................
___________________________
Conf. dr. .........................................
___________________________
Conf. dr. ..........................................
___________________________
. ............................ .............
Observator din partea Biroului Electoral al universității (BEUN):
.....................................
___________________________
A.Ședința de alegeri pentru Director de departament și Consiliul
departamentului
1. Prezentarea de către Președintele Consiliului departamentului – directorul de
departament în funcție - a Raportului de activitate pentru mandatul anterior:
2. Prezentarea de către directorul de departament a metodologiei alegerilor la nivelul
departamentului
3. Desfăşurarea alegerilor:
a). se constată că Adunarea Generală este legal constituită, prin prezenţa unui număr de
.............. cadre didactice titulare, din numarul total de .......... cadre didactice titulare în
departamentul ..............................................................................................,
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b). directorul de departament în exerciţiu prezintă candidaturile pentru funcţia de
Director de departament:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

c). se votează iar în urma rezultatului votului, consemnat în Anexa 1 a prezentului
proces-verbal, dl./dna ............................ ................................ este desemnat/ă Director
al departamentului de ............................................., din cadrul Facultăţii de
.............................................................;
d). se fac propuneri pentru Consiliul departamentului:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
f). se votează membrii Consiliului departamentului iar prin rezultatul votului consemnat în Anexa 1 a prezentului proces-verbal – se stabileşte, în ordinea
descrescătoare a voturilor obţinute, componenţa noului Consiliu al departamentului:
1._____________________________________
2. _____________________________________
B.Ședința de alegeri pentru Consiliul facultății
Şedinţa de alegeri este condusă de către ..................................................., decanul în
exerciţiu al Facultăţii de ..............................................................................., asistat de
decanul de vârstă al celor prezenţi, ............................................................. şi de cel mai
tânăr membru, ..............................................................
Ordinea de zi:
1. Prezentarea de către Președintele Consiliului facultății - decanul în funcție - a
Raportului de activitate pentru mandatul anterior
2. Prezentarea de către decanul facultății a metodologiei alegerilor la nivelul
Consiliului facultăţii:
3. Desfăşurarea alegerilor:
a). se constată că Adunarea Generală este legal constituită, prin prezenţa unui număr de
.............. cadre didactice titulare, din numarul total de .......... cadre didactice titulare la
Facultatea de ..............................................................................................,
b). se fac propuneri pentru Consiliul facultăţii:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
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5. _____________________________________
6. ____________________________________
c). se votează membrii Consiliului facultăţii iar prin rezultatul votului – consemnat în
Anexa 1 a prezentului proces-verbal – se stabileşte, în ordinea descrescătoare a
voturilor obţinute, componenţa noului Consiliu al facultăţii:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________,
Procesul verbal a fost redactat şi semnat, astăzi .................., de Biroul Electoral al Secției de
Votare, alcătuit din:
Președinte:
Membri:
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Anexa 1
a Procesului verbal încheiat în data de ...........
cu prilejul Adunării Generale a cadrelor didactice
Facultatea de
_____________________________________________________
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

REZULTATELE
alegerilor din .....05.2020
pentru funcţiile de conducere din cadrul
Facultăţii de ............................................................. Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Director de departament:
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de
votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urnă, înscriși în listele electorale
existente în secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu
verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: pct.
e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt
1.
2.
3.

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. voturilor valabil exprimate

Consiliul departamentului:
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de
votare:
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b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urnă, înscriși în listele electorale
existente în secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu
verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: pct.
e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt
1.
2.
3.

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. voturilor valabil exprimate

Consiliul facultăţii:
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de
votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urnă, înscriși în listele electorale
existente în secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu
verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: pct.
e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
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Nr.
crt
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. voturilor valabil exprimate

Anexa 1 a Procesului verbal a fost redactat şi semnat, astăzi .................., de Biroul Electoral
al Secției de Votare, alcătuit din:
Președinte:

Membri:

Observator din partea Biroului Electoral al universității (BEUN):
Lector dr. ..................................... ___________________________
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