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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE
CONDUCERE ÎN USAMV IAŞI
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de
conducere din USAMV Iaşi este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011, calendarul-cadru şi recomandările metodologice MECTS. nr. 180/CB/14.07.2011.
Art. 2. În conformitate cu Carta universitară şi regulamentele anexă conducerea academică a
universităţii este separată ca structură şi funcţii, în conducere executivă şi conducere deliberativă şi
de control.
Art. 3. Structura de conducere deliberativă şi de control este formată din Senatul universitar,
Consiliile facultăţilor şi Consiliile departamentelor.
Art. 4. Structura executivă a universităţii este formată din Consiliul de Administraţie.
Art. 5. Funcţiile de conducere în universitate sunt: Rector, Prorector, Director general
Administrativ, Director CSUD, Decan, Prodecan, Director de departament, Director {coal\
doctoral\, conform Legii nr. 1/2011.
Art. 6. Structurile de conducere şi funcţiile de conducere se aleg democratic, cu luarea în
considerare a prestigiului profesional-ştiinţific şi a calităţilor manageriale şi morale.
Art. 7. Alegerile se organizează de către structurile de conducere existente, luând în considerare
numărul de cadre didactice şi cercetători titulari şi numărul de studenţi raportaţi la MECTS la data
de 1 octombrie a anului universitar în care se desfăşoară alegerile.
Art. 8. Metodologia şi calendarul de alegeri se aprobă de către Senatul universitar cu 30 de zile
înainte de începerea alegerilor şi se comunică public pe pagina de internet a universităţii.
CAPITOLUL II – PRINCIPIILE GENERALE PRIVIND ALEGERILE
Art. 9. Principiul libertăţii candidaturii permite oricărei persoane din universitate să candideze
pentru oricare din structurile de conducere ale universităţii (Consiliul departamentului, Consiliul
facultăţii, Senatul universitar) dacă îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul regulament.
Art. 10. În spiritul aceluiaşi principiu al libertăţii candidaturii, orice persoană din universitate poate
să candideze pentru oricare din funcțiile de conducere (Rector, Prorector, Director general, Director
CSUD, Decan, Prodecan, Director de departament, Director {coal\ doctoral\), dacă îndeplineşte
condiţiile impuse de prezentul regulament, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Art. 11. Pentru funcţiile de conducere de Rector şi Decan pot candida şi persoane din afara
universităţii, din ţară sau străinătate, care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament.
Art. 12. Structurile de conducere trebuie să respecte normele de reprezentativitate din universitate,
astfel: Senatul universitar va fi constituit 20 cadre didactice, cu o normă de reprezentare de 1:8 din

personalul didactic şi de cercetare titular; Consiliile facultăţilor vor fi alcătuite dintr-un număr de
cadre didactice rezultat din norma de reprezentare de 1:4 din cadrele didactice şi de cercetare
titulare din facultate, iar Consiliile departamentelor vor fi constituite din 3 cadre didactice, dintre
membrii titulari ai departamentului.
Art. 13. Studenţii vor avea o reprezentare în Senatul USAMV Iaşi şi în Consiliile facultăţilor de
minimum 25% din totalul membrilor acestor structuri de conducere, conform Legii 1/2011 art. 207
(5, a) şi 208 (1).
Art. 14. Principiul reprezentativităţii asigură atribuirea de locuri în Senat, în cote-părţi fiecărei
facultăţi, în funcţie de numărul de cadre didactice şi cercetători titulari, precum şi atribuirea de
locuri în cote-părţi fiecărui departament în Senat şi Consiliul facultăţii, în funcţie de acelaşi criteriu.
Art. 15. Studenţii sunt reprezentaţi în Senat şi Consiliul facultăţii în funcţie de numărul lor total pe
cele trei cicluri de studii la nivel de facultate, respectând principiul reprezentativităţii pe cicluri de
studiu şi specializări.
Art. 16. Numărul de reprezentare în Senat sau Consiliul Facultăţii nu se modifică pe parcursul
mandatului.
Art. 17. Pentru respectarea principiului transparenţei şi asumării răspunderii publice candidaţii
pentru funcţiile de Rector, Decan şi Director de departament au obligaţia de a-şi depune CV-ul şi
planul managerial (conform machetelor anexate instrucţiunilor pentru alegeri) pe pagina de internet
a universităţii. Nedepunerea CV-ului în formatul standardizat şi a planului managerial sau
prezentarea de date false duce la invalidarea candidaturii.
Art. 18. Nu pot fi aleşi în structuri de conducere şi nu pot ocupa funcţii de conducere persoane care
au comis abateri de la Codul de etică şi deontologie universitară sau persoanele care încalcă
prevederile Legii nr. 1/2011, art. 130, alin.(1), lit.b, privind „incompatibilitatea persoanelor care se
află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv”.
Art. 19. Pentru funcţiile de conducere definite în art. 5 candidaţii trebuie să dispună de o bogată
experienţă dovedită în activităţile didactice şi de cercetare, să aibă calităţi manageriale, să cunoască
foarte bine legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ din România şi din sistemul
european, să aibă o conduită morală ireproşabilă şi să dispună de abilităţi de comunicare.
Art. 20. Funcţiile de conducere nu se cumulează.
Art. 21. Mandatul structurilor şi funcţiilor de conducere are durata de 4 ani.
Art. 22. O persoană nu poate ocupa funcţia de Rector a universităţii sau Decan a aceleiaşi facultăţi
pentru o perioadă de mai mult de două mandate sau 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat
mandatele şi de întreruperile acestora.
Art. 23. Revocarea din funcţiile de conducere se face în condiţiile cartei şi prezentului regulament.
Art. 24. Toate structurile de conducere se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal, pe bază de
buletin de vot, conform instrucţiunilor pentru alegeri.
Art. 25. Pentru organizarea alegerilor la toate nivelurile, Senatul universitar numeşte o Comisie
Electorală a Universităţii (CEU).
Art. 26. Alegerile pentru Consiliile facultăţilor, Senatul universitar şi pentru funcţia de Rector se
desfăşoară în aceeaşi locaţie, Aula Magna ”Haralamb Vasiliu”.
Art. 27. Mandatul noilor structuri şi funcţii de conducere alese la nivel de departamente, facultăţi,
şcoli doctorale şi universitate, cu excepţia Rectorului, îşi încep activitatea după validarea alegerilor
de către Senatul universitar, iar până la preluarea prerogativelor de către noile conduceri, întreaga
activitate este asigurată de conducerile academice în funcţie.
Art. 28. Rectorul nou ales îşi preia prerogativele după confirmarea lui de către MECTS şi
încheierea contractului de management cu Senatul universităţii, reprezentat de preşedinte.
Art. 29. Dacă o persoană aleasă într-o structură de conducere deliberativă (Consiliul de
departament, Consiliul facultăţii, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, Senatul universitar)
este aleasă ulterior într-o funcţie de conducere care implică apartenenţa la Consiliul de administraţie
(Rector, prorector, director CSUD, decan) se va proceda la înlocuirea din structura iniţială, cu
excepţia Decanului în Consiliul facultăţii, prin organizarea de noi alegeri, în termen de 30 zile.
Art. 30. Mandatul funcţiilor de conducere şi mandatul de membru în structurile de conducere
definite de art. 3, 4, 5 din prezentul Regulament încetează înainte de termen în următoarele situaţii:
încetarea relaţiilor de muncă cu universitatea, în caz de incompatibilitate conform Legii nr. 1/2011
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şi a prezentului regulament, în cazul nerespectării Codului de etică universitară, în caz de demisie,
în caz de revocare conform legii şi a prezentului regulament, în cazul titularizării şi într-o altă
universitate/facultate etc. sau în cazul în care persoana lipseşte pe o perioadă continuă care
depăşeşte 12 luni.
Art. 31. Orice persoană are dreptul de a-şi retrage candidatura depusă pentru alegeri, în orice
moment al procesului electoral.
CAPITOLUL III – DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
A. Alegerea Comisiei Electorale a Universităţii şi a Comisiei Electorale a Studenţilor
Art. 32. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii structurilor şi funcțiilor de conducere la
nivel de facultate şi universitate, Senatul universitar desemnează o Comisie Electorală a
Universităţii (CEU), organism imparţial la nivel de universitate, responsabil cu organizarea,
desfăşurarea şi comunicarea rezultatelor alegerilor. Constituirea Comisiei Electorale a Universităţii
se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de investire a CEU.
(2) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliile
facultăţilor şi Senat este asigurată de Comisia Electorală a Studenţilor (CES), cu sprijinul Comisiei
Electorale a Universităţii (CEU) şi Biroului Senat.
Art. 33. (1) Comisia Electorală pe Universitate organizează procedura de votare prin vot universal,
secret, direct şi egal a tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, pentru candidaturile în
Consiliile facultăţilor, Senat şi la funcţia de Rector al universităţii.
(2) Comisia Electorală a Studenţilor (CES), cu sprijinul Comisiei Electorale a Universităţii
(CEU), organizează procedura de votare prin vot universal, secret, direct şi egal a tuturor studenţilor
de la cursuri de zi, pentru candidaturile studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în Consiliile
facultăţilor şi Senatul universităţii.
Art. 34. (1) Comisia electorală pe universitate este formată din 11 membri, după cum urmează:
- un reprezentant al conducerii universităţii;
- un reprezentant al sindicatului cadrelor didactice;
- câte doi reprezentanţi cadre didactice sau cercetători de la fiecare facultate;
- juristul universităţii.
(2) Comisia Electorală a Studenţilor (CES) este formată din zece studenţi: un preşedinte şi
un vicepreşedinte, membri ai Senatului, aleşi de studenţii din actualul for colectiv de conducere, opt
membri ai comisiei, cîte doi de la fiecare facultate, membri în consiliile facultăţilor în exerciţiu,
aleşi de colegii lor din acele consilii. Comisia studenţilor este sprijinită în organizarea alegerilor de
membrii cadre didactice din Comisia Electorală a Universităţii, care participă la procesul de votare
ca obsevatori.
Art. 35. În termen de 24 de ore de la investire, membrii desemnaţi în Comisia Electorală a
Universităţii aleg din rândul lor, prin vot secret, un preşedinte şi locţiitorul acestuia. Comisia
Electorală a Universităţii, precum şi Comisia Electorală a Studenţilor, lucrează în prezenţa
majorităţii membrilor şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de
voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
Art. 36. (1) Comisia Electorală a Universităţii are următoarele atribuţii de bază: a) întocmirea şi/sau
reactualizarea listelor de vot; b) afişarea listelor de vot pe facultăţi; d) aducerea la cunoştinţă
publică a locaţiei de votare; e) recepţia şi distribuirea ştampilelor; f) recepţia şi distribuirea
buletinelor de vot; g) asigurarea procedurii de votare; h) verificarea şi numărarea buletinelor de vot
rezultate în urma votării; i) centralizarea voturilor şi întocmirea proceselor verbale privind rezultatul
alegerilor la fiecare structură (după caz), inclusiv pentru funcţia de Rector; j) comunicarea
rezultatelor Biroului Senat şi Senatului.
(2) Comisia Electorală a Studenţilor (CES) are atribuţii în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor şi senat, precizate în instrucţiunile
pentru alegeri.
Art. 37. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Comisiei Electorale a
Universităţii sau al Comisiei Electorale a Studenţilor este obligatorie. Nerespectarea acestei
obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.
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Art. 38. La finalul procesului de votare pentru fiecare alegere menţionată la art. 26 se întocmeşte un
dosar care cuprinde: procesul verbal de votare în două exemplare originale, eventualele contestaţii
cu privire la operaţiunile electorale, buletinele de vot folosite, nule, albe şi cele contestate,
formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor precum şi listele electorale utilizate
în procesul de votare.
Art. 39. Senatul universităţii validează modul de desfăşurare a alegerilor şi votează raportul
Comisiei Electorale a Universităţii prezentat de preşedintele CEU şi semnat de toţi membrii
comisiei, precum şi raportul Comisiei Electorale a Studenţilor, după aceeaşi procedură.
Art. 40. Comisia Electorală a Universităţii poate pune la dispoziţie, în urma unei cereri scrise a
persoanelor interesate, o copie a procesului verbal privind rezultatele alegerilor.
B. Organizarea alegerilor la nivelul departamentelor
Art. 41. Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul departamentelor este de competenţa
Birourilor Consiliilor de facultate, cu supravegherea Comisiei Electorale a Universităţii.
Art. 42. Şedinţele de alegeri sunt organizate pe departamentele propuse de Consiliile facultăților şi
aprobate de Senatul USAMV Iaşi şi sunt conduse de unul din membrii Biroului Consiliului
facultăţii, care nu face parte din acel departament.
Art. 43. Candidaturile pentru funcţia de Director de departament se depun la Biroul Consiliului
facultăţii, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, care împreună cu Comisia Electorală a
Universităţii verifică eligibilitatea şi postează pe pagina de internet a universităţii CV-urile detaliate
şi planurile manageriale ale candidaţilor pentru următorii 4 ani.
Art. 44. Candidaţii trebuie să facă parte din colectivul departamentului la care candidează şi să
îndeplinească cerinţele de la art. 19.
Art. 45. Persoana desemnată să conducă şedinţa de alegeri va propune constituirea unei Comisii
electorale formată din 3 persoane, responsabilă cu activităţile procesului de votare, dintre care una
cu rol de secretar, pentru completarea Procesului verbal de alegeri.
Art. 46. La şedinţa de alegeri, la nivel de departament, vor participa numai cadrele didactice şi
cercetătorii titulari, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
Art. 47. (1) Votul este secret, direct şi egal şi exprimă opţiunea electorului prin marcarea cu X în
căsuţa din dreptul persoanei dorite de pe buletinul de vot.
(2) Marcarea cu X în dreptul a mai multor persoane sau în afara căsuţei, înregistrarea altor
persoane pe buletinul de vot sau utilizarea altor formulare decât cel oficial duce la anularea votului.
(3) În situaţia nemarcării cu X a niciunei persoane de pe buletinul de vot, votul este nul.
Art. 48. După încheierea votului şi colectarea buletinelor de vot, persoana desemnată să conducă
şedinţa de alegeri va citi numele persoanei în dreptul căreia căsuţa este marcată cu X de pe
buletinele de vot valabile, iar acestea vor fi prezentate Comisiei electorale, care va înregistra
rezultatele, inclusiv pe tablă sau flipchart.
Art. 49. (1) La terminarea numărării voturilor valabile se anunţă rezultatul alegerilor şi se
consemnează în Procesul verbal.
(2) Este declarat câştigător candidatul cu cele mai multe voturi “pentru” întrunite, dar nu
mai puţin de 50% din voturile valabil exprimate.
(3) În urma procesului de alegere, Directorul de departament devine membru al Consiliului
departamentului.
Art. 50. Alegerile sunt considerate valabile numai dacă la procesul de votare participă minim 50%
din membrii cu drept de vot ai departamentului.
Art. 51. În caz de egalitate de voturi sau de nerealizare a condiţiei de la art. 49 al. (2), un al doilea
tur de scrutin este organizat imediat după votare, fiind înscrişi pe noile liste de vot, candidaţii care
au fost pe primul loc cu acelaşi număr de voturi valabil exprimate, respectiv primii doi candidaţi, în
ordinea voturilor obţinute.
Art. 52. În cazul unei noi egalităţi sau de nerealizare a condiţiei de la art. 49 al. (2) operaţiunea se
repetă, iar dacă se menţine aceeaşi situaţie, procedura de votare se va relua a doua zi, înscriind pe
buletinele de vot candidaţii aflaţi la egalitate, respectiv reluarea integrală a procedurii pentru cea de
a doua situaţie.
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Art. 53. Conform Cartei universitare şi prezentului regulament, Consiliile de departamente vor fi
formate din 3 cadre didactice sau de cercetare, inclusiv directorul nou ales, dintre membrii titulari ai
departamentului.
Art. 54. Conducătorul şedinţei de alegeri anunţă numărul de membri în Consiliul departamentului şi
solicită a se face propuneri pentru constituirea acestuia, din care face parte de drept, directorul nou
ales. Desemnarea candidaţilor necesită acceptul verbal sau scris a celor propuşi. Se pot face şi
autopropuneri.
Art. 55. Responsabilităţile membrilor Consiliului de departament se referă la: activitatea didactică,
instruirea practică, resursele umane şi asigurarea calităţii, cercetarea şi legătura cu mediul
economic, activităţile sociale şi studenţeşti, activităţile administrative şi financiare.
Art. 56. Alegerea membrilor Consiliului de departament se face prin vot secret, direct şi egal.
Buletinele de vot vor avea înscrise toate candidaturile acceptate, în ordinea autopropunerilor.
Art. 57. Procesul de votare se desfăşoară în conformitate cu art. 47 – 48 şi instrucţiunile pentru
alegeri. Se declară aleşi candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi “pentru”, în limita
numărului de locuri stabilit de Senat. În caz de egalitate se procedează conform art. 51-52.
Art. 58. Procesul verbal de alegeri la nivelul departamentului, împreună cu buletinele de vot sunt
arhivate pentru o perioadă de 3 ani.
Art. 59. Rezultatele alegerilor la nivel de departament sunt avizate de către Consiliul facultăţii şi
validate de Senatul universităţii.
Art. 60. După validarea Directorului de departament de către Senatul universitar, prerogativele noii
funcţii sunt conferite prin Ordin al Rectorului.
Art. 61. În urma alegerii, directorul de departament devine membru în Consiliul facultăţii, pe
locurile atribuite fiecărui departament, conform normei de reprezentare.
Art. 62. Directorul de departament poate fi revocat din funcţie în condiţiile prevăzute de carta
universitară a USAMV Iaşi şi prezentul regulament.
Art. 63. (1) În orice situaţie în care mandatul unui Director de departament încetează prematur,
Biroul Consiliului facultăţii organizează noi alegeri, în cel mult 30 de zile, în conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
(2) Până la validarea noului director de departament, atribuţiile de coordonare a activităţii
departamentului se încredinţează unui membru al Consiliului acestuia, prin ordin al Rectorului.
C. Organizarea alegerilor la nivelul Şcolilor doctorale
Art. 64. Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul Şcolilor doctorale este de competenţa
Birourilor Consiliilor Facultăţilor şi a Comisiei Electorale a Universităţii, conform calendarului
stabilit de CSUD şi aprobat de Senat.
Art. 65. Şedinţele de alegeri sunt organizate în cadrul Şcolilor doctorale, aprobate de Senat, în
conformitate cu Codul studiilor doctorale şi sunt conduse de un membru al Comisiei Electorale a
Universităţii.
Art. 66. Candidaturile pentru Directorii Şcolilor doctorale se depun la Comisia Electorală a
Universităţii, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor. Comisia verifică eligibilitatea şi
postează pe pagina de internet a universităţii, CV-urile detaliate şi planurile manageriale ale
candidaţilor pentru următorii 4 ani.
Art. 67. Persoana desemnată să conducă şedinţa de alegeri va propune constituirea unui Comisii
electorale formată din 3 persoane, dintre care una cu rol de secretar, pentru completarea Procesului
verbal de alegeri.
Art. 68. La şedinţa de alegeri vor participa numai profesorii conducători de doctorat ce aparţin
respectivei Şcoli doctorale.
Art. 69. (1) Votul este secret, direct şi egal şi exprimă opţiunea electorului prin marcarea cu X în
căsuţa din dreptul persoanei dorite de pe buletinul de vot.
(2) Marcarea cu X în dreptul a mai multor persoane sau în afara căsuţei, înregistrarea altor
persoane pe buletinul de vot sau utilizarea altor formulare decât cel oficial duce la anularea votului.
(3) În situaţia nemarcării cu X a niciunei persoane de pe buletinul de vot, votul este nul.
Art. 70. După încheierea votului şi colectarea buletinelor de vot, persoana desemnată să conducă
şedinţa de alegeri va citi numele persoanei în dreptul căreia căsuţa este marcată cu X de pe
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buletinele de vot valabile, iar acestea vor fi prezentate Comisiei electorale, care va înregistra
rezultatele, inclusiv pe tablă sau flipchart.
Art. 71. (1) La terminarea numărării buletinelor de vot valabile se anunţă rezultatul alegerilor şi se
consemnează în Procesul verbal. Este declarat câştigător candidatul cu cele mai multe voturi
“pentru” întrunite, dar nu mai puţin de 50% din voturile valabil exprimate.
(2) Directorul Şcolii doctorale face parte de drept din Consiliul acesteia.
Art. 72. În caz de egalitate de voturi sau de nerealizare a condiţiei de la art. 71 al. (1), un al doilea
tur de scrutin este organizat imediat după votare, fiind înscrişi pe noile liste de vot, candidaţii care
au fost pe primul loc cu acelaşi număr de voturi valabil exprimate, respectiv primii doi candidaţi, în
ordinea voturilor obţinute.
Art. 73. În cazul unei noi egalităţi operaţiunea se repetă, iar dacă se menţine aceeaşi situaţie,
procedura de votare se va relua a doua zi, înscriind pe buletinele de vot candidaţii aflaţi la egalitate.
Art. 74. Alegerile sunt considerate valabile numai dacă la procesul de votare participă minim 50%
din membrii cu drept de vot ai Şcolii doctorale.
Art. 75. Consiliul Şcolii doctorale va fi alcătuit şi ales în conformitate cu Codul Studiilor
Doctorale.
Art. 76. Procesul verbal de alegeri la nivelul Şcolii doctorale, împreună cu buletinele de vot sunt
arhivate pentru o perioadă de 3 ani.
Art. 77. Rezultatele alegerilor la nivelul Şcolilor doctorale sunt validate de către Consiliul Studiilor
Universitare de Doctorat şi aprobate de Senatul universităţii.
Art. 78. După validarea Directorului Şcolii doctorale de către Senatul universitar prerogativele noii
funcţii sunt conferite prin Ordin al Rectorului.
Art. 79. Directorul Şcolii doctorale poate fi revocat prin aceeaşi procedură prin care a fost ales,
conform prevederilor cartei USAMV Iaşi.
Art. 80. (1) În orice situaţie în care mandatul unui Director al Şcolii doctorale încetează prematur,
CSUD organizează noi alegeri, în cel mult 30 de zile, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament.
(2) Până la validarea noului director, atribuţiile de coordonare a activităţii Şcolii doctorale se
încredinţează unui membru al Consiliului acestuia, prin ordin al Rectorului.
D. Organizarea alegerilor pentru Consiliile facultăţilor
Art. 81. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Consiliul facultăţii sunt de competenţa
Biroului Consiliului de Facultate, Comisiei Electorale a studenţilor şi a Comisiei Electorale pe
Universitate.
Art. 82. (1) Cadrele didactice din Consiliul facultăţii sunt alese de către toate cadrele didactice şi
cercetătorii titulari din facultate, prin votul direct, secret şi egal.
(2) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin aceleaşi proceduri de vot
direct, secret şi egal de către toţi studenţii facultăţii la forma de zi, de la toate specializările şi
ciclurile de învăţământ.
Art. 83. Numărul de locuri în Consiliul facultăţii se stabileşte luând în considerare următoarele:
- norma de reprezentare a cadrelor didactice, de 1:4 din totalul cadrelor didactice şi cercetătorilor
titulari, structura pe funcţii didactice;
- cota parte din locurile ce revin cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari din fiecare departament;
- reprezentarea cadrelor didactice în Consiliul facultăţii este de maximum 75%;
- reprezentarea studenţilor în Consiliul facultăţii este de minimum 25%;
- reprezentarea studenţilor va fi pe specializări şi cicluri de studii (după caz).
Art. 84. Candidaturile cadrelor didactice pentru Consiliul facultăţii se înregistrează prin
autopropuneri în cadrul şedinţelor de alegeri la nivelul departamentelor, cu prezentarea motivaţiei
candidaturii.
Art. 85. Candidaturile studenţilor pentru Consiliul facultăţii se depun la Decanatul facultăţii, în
perioada prevăzută de calendarul alegerilor, împreună cu un CV europass, cu detalii privind
realizările din activitatea de student şi motivarea candidaturii.
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Art. 86. (1) La finalul termenului de depunere a candidaturilor studenţilor, Comisia Electorală a
Studenţilor verifică condiţiile de eligibilitate, existenţa eventualelor contestaţii privind datele
prezentate în CV-uri şi întocmeşte listele candidaţilor pe specializări şi cicluri de studii (după caz).
Art. 87. În urma procesului de alegeri, directorii de departament, decanii şi prodecanii devin
membri ai Consiliului facultăţii. Pentru respectarea regulilor democratice ale alegerilor universitare
nicio funcţie nu conferă un loc de drept în niciun organism colectiv de conducere, conform
legislaţiei în vigoare.
Art. 88. Comisia Electorală a Universităţii are sarcina de a elabora listele electorilor: cadrele
didactice şi cercetătorii titulari din universitate, pe facultăţi şi sprijină Comisia Electorală a
Studenţilor în elaborarea listelor cu studenţii votanţi, pe specializări şi cicluri de studii, din cadrul
fiecărei facultăţi.
Art. 89. Buletinele de vot pentru Consiliul Facultăţii vor fi întocmite de CEU pe baza listelor de
candidaturi, cadre didactice şi cercetători, validate de membrii departamentelor, respectiv studenţi,
primite de la Comisia Electorală a Studenţilor.
Art. 90. Candidaturile pentru Consiliul facultăţii se înscriu pe buletinul de vot, grupate pe
departamente, în ordinea din listă.
Art. 91. Pentru asigurarea transparenţei votului şi a cotelor de reprezentativitate pe departamente,
buletinele de vot vor conţine pe prima poziţie la fiecare departament, numele Directorului de
departament, cu precizarea că este membru de drept în Consiliul facultăţii şi căsuţa din dreptul său
marcată cu X.
Art. 92. (1) Marcarea cu X în afara căsuţei, înregistrarea altor persoane pe buletinul de vot ori
utilizarea altor formulare decât cel oficial duce la anularea votului.
(2) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri înseamnă vot valid.
Art. 93. Rezultatele procesului de votare se stabilesc pe departamente în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi “pentru” primit de fiecare candidat, prin respectarea cotei de reprezentare.
Art. 94. În caz de egalitate de voturi pentru ultimea poziţie, în ziua următoare alegerilor, se
procedează la un al doilea tur de scrutin, între candidaţii respectivi.
Art. 95. Rezultatele votului se avizează de către Consiliul facultăţii în exerciţiu.
Art. 96. Alegerile la nivel de Consiliu al facultăţii sunt finalizate prin validarea de către Senat a
Procesului verbal semnat de către preşedintele şi membrii CEU, respectiv CES.
Art. 97. În cazul vacantării unui loc în Consiliul facultăţii, acesta este ocupat de un alt reprezentant
din departamentul respectiv, prin noi alegeri, în termen de 30 de zile.
Art. 98. În cazul vacantării unui loc al unui student se aplică aceeaşi procedură de la art. 97.
E. Organizarea alegerilor pentru Senatul universităţii
Art. 99. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Senatul universităţii este de competenţa
Biroului Senat, Comisiei Electorale a Studenţilor şi a Comisiei Electorale a Universităţii.
Art. 100. Gradul de reprezentare a cadrelor didactice şi cercetătorilor în Senat este de 1:8 din
numărul total al titularilor la nivelul universităţii.
Art. 101. Toţi membrii Senatului cadre didactice şi cercetători sunt aleşi prin votul universal, egal,
secret şi direct al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, din statul de funcţii valabil
pentru anul universitar în care au loc alegerile, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin votul
universal, egal, secret şi direct al tuturor studenţilor la forma de zi existenţi în evidenţa universităţii
la data de 1 octombrie a anului universitar în care au loc alegerile, cu respectarea reprezentativităţii
pe cote părţi pe facultăţi, respectiv pe facultăţi, programe şi cicluri de studii.
Art. 102. Gradul de reprezentare a studenţilor este de minimum 25% din numărul total de membri
ai Senatului.
Art. 103. Candidaţii din partea cadrelor didactice/cercetătorilor pentru Senatul universităţii au
obligaţia de a-şi înregistra candidatura prin autopropuneri în şedinţele de alegeri la nivelul
departamentelor, în vederea validării lor, conform instrucţiunilor pentru alegeri. Studenţii îşi
înregistrează candidaturile la Decanatul facultăţii, prin depunerea unui CV europass cu motivarea
candidaturii. Comisia Electorală a Studenţilor verifică eligibilitatea candidaţilor studenţi şi
înaintează listele CEU.
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Art. 104. Comisia Electorală a Universităţii verifică eligibilitatea candidaţilor validaţi de
departamente şi eventualele contestaţii depuse, întocmeşte listele pentru cadrele didactice şi
cercetători şi înscrie candidaţii pe buletinele de vot, în ordinea din liste.
Art. 105. Comisia Electorală a Universităţii organizează procedura de votare într-o singură locaţie,
mai întâi pentru votul cadrelor didactice şi cercetătorilor, iar în perioada următoare pentru studenţi,
cu concursul Comisiei Electorale a Studenţilor, conform calendarului şi instrucţiunilor alegerilor.
Art. 106. Candidaţii pentru Senat sunt ordonaţi pe buletinele de vot pe facultăţi şi departamente, în
ordinea de pe liste.
Art. 107. Din lista de candidaţi a fiecărei facultăţi, electorii vor vota cel mult atâtea persoane câte
locuri are atribuite facultatea în Senat.
Art. 108. (1) Marcarea cu X în afara spaţiului destinat acestei operaţiuni, adăugarea altor persoane
decât cele înscrise pe buletinul de vot sau utilizarea de formulare netipizate pentru vot, duce la
invalidarea buletinului.
(2) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri reprezintă vot valid.
Art. 109. Rezultatele procesului de votare se stabilesc pe facultăţi, conform numărului de locuri
repartizat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru” primite de fiecare candidat.
Art. 110. În caz de egalitate de voturi pentru ultima poziţie, în ziua următoare alegerilor se
procedează la un al doilea tur de scrutin, între candidaţii respectivi.
Art. 111. Comisia Electorală a Universităţii întocmeşte la finalizarea procesului de votare un proces
verbal semnat de preşedintele şi membrii CEU, care este supus validării Senatului în exerciţiu,
conform instrucţiunilor pentru alegeri.
Art. 112. Documentele alegerilor (procesul verbal, listele de electori şi buletinele de vot) se
arhivează pentru 3 ani.
Art. 113. (1) Senatul nou se întruneşte în noua sa componenţă în prezenţa Rectorului în exerciţiu
pentru alegerea Preşedintelui de Senat.
(2) Şedinţa de alegere a preşedintelui Senatului este condusă de membrul Senatului cu vârsta
cea mai ridicată;
(3) Şedinţa este statutară dacă sunt prezenţi 2/3 din membrii Senatului.
Art. 114. Conducătorul de şedinţă propune alcătuirea unei Comisii de organizare a votului formată
din trei persoane, două cadre didactice şi un student, care completează buletinele de vot,
organizează votarea şi întocmeşte procesul verbal în urma procesului de votare.
Art. 115. Candidaturile pentru funcţia de preşedinte al Senatului se înregistrează prin
autopropuneri, cu prezentarea programului de management pentru activitatea senatului pe 4 ani.
Art. 116. Candidaţii pentru funcţia de Preşedinte al Senatului trebuie să aibă realizări profesionalştiinţifice remarcabile, experienţă managerială dovedită, să cunoască sistemul de învăţământ
superior şi să aibă o conduită morală ireproşabilă.
Art. 117. Votul pentru alegerea Preşedintelui de Senat este secret, direct şi egal pentru toţi membrii
noului Senat.
Art. 118. (1) Buletinele de vot vor conţine numele şi prenumele candidaţilor, înregistraţi în ordinea
autopropunerilor;
(2) Este ales preşedinte al Senatului, candidatul care a obţinut cele mai multe voturi
“pentru”, dar nu mai puţin de 50% din voturile valabil exprimate.
Art. 119. În caz de egalitate sau de nerealizare a numărului minim de voturi, procesul de alegere se
reia cu primii doi candidaţi. Va fi ales preşedinte al Senatului candidatul care va obţine cel mai
mare număr de voturi “pentru”, dar nu mai puţin de 50% din voturile valabil exprimate. Dacă
egalitatea persistă, se va convoca o nouă şedinţă de alegeri în ziua următoare, după aceeaşi
procedură, cu candidaţii rămaşi în competiţie.
F. Organizarea alegerii Rectorului
Art. 120. Organizarea alegerii Rectorului este în responsabilitatea Senatului nou ales şi a Comisiei
Electorale a Universităţii.
Art. 121. Rectorul este desemnat prin vot universal, direct, secret şi egal al corpului electoral al
universităţii, format din cadrele didactice şi cercetătorii titulari, cu contract de muncă pe perioadă
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nedeterminată, precum şi reprezentanţii studenţilor din senat şi consiliile facultăţilor, în
conformitate cu rezultatul referendumului universitar.
Art. 122. Pentru ocuparea funcţiei de Rector pot candida personalităţi academice şi/sau ştiinţifice
din ţară şi străinătate care au experienţă managerială, cunosc sistemul de învăţământ superior, au o
conduită morală ireproşabilă şi abilităţi de comunicare.
Art. 123. Pentru funcţia de Rector depunerea dosarelor de candidatură se face la Secretariatul
Rectorat. Acestea vor include: cererea de candidatură, declaraţia de eligibilitate, C.V.-ul detaliat şi
un plan managerial pentru 4 ani (conform machetelor anexate instrucţiunilor pentru alegeri), privind
dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale, a condiţiilor pentru studenţi,
atragerea de resurse financiare în universitate, asigurarea calităţii, vizibilitate naţională şi
internaţională, clasificarea universităţii, ierarhizarea programelor de studii ş.a.
Art. 124. Comisia Electorală a Universităţii verifică eligibilitatea candidaţilor, eventualele
contestaţii depuse şi întocmeşte lista de candidaturi, în ordinea înregistrării dosarelor.
Art. 125. Documentele privind candidaturile la funcţia de Rector sunt aduse la cunoştinţa
comunităţii universitare prin prezentarea lor pe pagina de internet a universităţii.
Art. 126. Comisia Electorală a Universităţii va înscrie pe buletinele de vot candidaturile pentru
funcţia de Rector, avizate de Senat, în ordinea depunerii candidaturilor.
Art. 127. Votul pentru funcţia de Rector se face într-o singură locaţie pentru toate cadrele
didactice/cercetătorii titulari şi pentru studenţii reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul
universitar.
Art. 128. În urma finalizării procesului de votare, Comisia Electorală a Universităţii întocmeşte un
proces verbal semnat de președintele comisiei şi de membrii acesteia, pe care îl supune avizării
Senatului. Senatul nu poate schimba clasamentul rezultat în urma procesului de votare.
Art. 129. Scrutinul este validat dacă participarea la vot este de peste 50% din numărul alegătorilor
de pe liste.
Art. 130. (1) Este ales Rector candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi “pentru”, dar
nu mai puţin de 50% din numărul voturilor valabil exprimate;
(2) În caz de egalitate/nerealizare a numărului minim de voturi prevăzut la al. (1), procesul
de votare se repetă în maximum 5 zile cu primii doi candidaţi şi va fi ales Rector candidatul care a
obţinut cel mai mare număr de voturi “pentru” din cele valabil exprimate.
Art. 131. Documentele alegerilor (procesul verbal, listele de electori şi buletinele de vot) se
arhivează pentru 3 ani.
Art. 132. Senatul transmite MECTS dosarul candidatului care a întrunit votul majorităţii
alegătorilor, în vederea confirmării în funcţia de Rector.
Art. 133. Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministrului MECTS în termen de 30 de
zile de la data alegerii, dată de la care preia prerogativele conducerii executive a universităţii, în
urma încheierii unui contract de management cu Senatul universitar, reprezentat de preşedintele
acestuia.
Art. 134. Mandatul Rectorului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute în Carta
universităţii, în caz de demitere de către Senat în condiţiile prevăzute de contractul de management
sau în caz de revocare de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului, în condiţiile
art. 125 din Legea nr. 1/2011.
Art. 135. În caz de încetare a mandatului de Rector înainte de termen, Senatul desemnează un
prorector care preia atribuţiile Rectorului până la organizarea alegerilor şi confirmarea unui nou
Rector, în conformitate cu Legea nr. 1/2011 şi prezentul regulament.
G. Organizarea alegerii Prorectorilor
Art. 136. Prorectorii sunt numiţi de Rector cu avizul Senatului, în termen de 7 de zile de la
confirmarea sa prin Ordinul MECTS, conform calendarului alegerilor, cu respectarea principiului
reprezentativităţii pe facultăţi, conform Legii 1/2011, art. 207 al. (7).
Art. 137. Prorectorii primesc la desemnare atribuţiile pe care le au în Consiliul de Administraţie.
Art. 138. Prorectorii trebuie să fie cadre didactice titulare în cadrul universităţii, să aibă experienţă
managerială în domeniu, să îndeplinească cerinţele de la art. 19 şi să-şi exprime în scris acordul
pentru realizarea programului managerial al Rectorului.
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Art. 139. În cazul în care un Prorector este membru al unei structuri de conducere sau ocupă o altă
funcţie de conducere în universitate, locul respectiv se va vacanta şi se vor efectua noi alegeri.
Art. 140. Mandatul Prorectorului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute de Cartă şi
anexele ei sau în cazul revocării de către Rector cu consultarea Senatului.
Art. 141. Încetarea înainte de termen a mandatului de Prorector duce la desemnarea unui alt
Prorector de către Rector, în termen de 30 de zile.
Art. 142. Pentru îndeplinirea obiectivelor programului managerial, Rectorul poate propune
Senatului modificarea numărului de prorectori şi a atribuţiilor acestora, oricând pe parcursul
mandatului.
Art. 143. Desemnarea Directorului CSUD se face prin ordin al Rectorului, în urma alegerii conform
Codului Studiilor Doctorale şi a Regulamentului de organizare a IOSUD. Atribuţiile Directorului
CSUD sunt asimilate funcţiei de Prorector.
H. Organizarea alegerii Decanilor
Art. 144. (1) Alegerea decanilor se face prin concurs public organizat de Rector, conform legii.
(2) Pentru funcţia de Decan pot candida persoane din cadrul universităţii sau din orice
facultate de profil din ţară sau străinătate care dispun de o bogată experienţă dovedită în activităţile
didactice şi de cercetare, au calităţi manageriale, cunosc foarte bine legislaţia în vigoare referitoare
la sistemul de învăţământ din România şi din sistemul european, au o conduită morală ireproşabilă
şi dispun de abilităţi de comunicare.
Art. 145. Pentru funcţia de Decan dosarele de candidatură se depun la Secretariat Rectorat. Acestea
vor include: cererea de candidatură, declaraţia de eligibilitate, C.V.-ul detaliat şi un plan managerial
pe 4 ani (conform machetelor anexate instrucţiunilor pentru alegeri), privind dezvoltarea didactică,
ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale, a condiţiilor pentru studenţi, asigurarea calităţii,
atragerea de resurse financiare, creşterea prestigiului naţional şi internaţional al facultăţii ş.a.
Art. 146. Comisia pentru selectarea Decanului, numită de Rector, va include obligatoriu şi un
student, reprezentant în Consiliul facultăţii pentru care este organizat concursul.
Art. 147. (1) Comisia numită de Rector analizează eligibilitatea candidaţilor şi întocmeşte o listă a
acestora, ce va fi înaintată Consiliului facultăţii, care procedează la audierea fiecărui candidat şi
avizează participarea la concurs prin votul majorităţii simple a membrilor săi.
(2) Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin două candidaturi pentru funcţia de
Decan, conform Legii nr. 1/2011, art. 211, al. 4.
Art. 148. Candidaturile sunt făcute publice prin postarea lor pe pagina de Internet a universităţii, în
conformitate cu calendarul alegerilor.
Art. 149. În urma audierii candidaţilor, comisia selectează, din lista avizată de Consiliul facultăţii,
Decanul facultăţii.
Art. 150. (1) Decanul este validat de Senatul universitar cu majoritate simplă de voturi şi este
investit prin Ordin al Rectorului.
(2) Decanul preia prerogativele funcţiei după încheierea contractului de management cu
Rectorul universităţii.
Art. 151. Mandatul Decanului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute de Cartă şi anexele
ei sau în cazul demisiei acestuia.
Art. 152. Revocarea Decanului se poate face la propunerea Rectorului sau în urma retragerii
susţinerii din partea Consiliului Facultăţii. Revocarea trebuie validată de Senat.
Art. 153. Retragerea susţinerii din partea facultăţii trebuie să întrunească votul a 2/3 din membrii
Consiliului facultăţii.
Art. 154. (1) În cazul vacantării unei funcţii de Decan, Rectorul organizează în termen de 30 de zile
un nou concurs, în conformitate cu prezentul regulament.
(2) Până la validarea de către Senat a noului Decan, Rectorul desemnează un Prodecan care
va îndeplini atribuţiile Decanului.
Art. 155. Decanul devine, în urma concursului, membru în Consiliul facultăţii, Consiliul de
Administraţie, dar nu poate fi membru în Senatul universitar sau Consiliul departamentului.
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J. Organizarea alegerii Prodecanilor
Art. 156. Prodecanii sunt desemnaţi de către Decani, cu avizul Consiliilor facultăţilor şi îşi preiau
atribuţiile, după validarea de către Senat şi numirea în funcţie prin ordin al Rectorului.
Art. 157. Prodecanii trebuie să fie cadre didactice titulare la facultatea respectivă, cu rezultate
profesionale şi ştiinţifice meritorii şi o conduită morală demnă.
Art. 158. În urma procesului de alegeri, prodecanii devin membri ai Consiliului facultăţii, dar nu
pot fi membri în Consiliul departamentului.
Art. 159. Mandatul Prodecanului este pe durata mandatului Decanului şi primeşte atribuţii de la
acesta.
Art. 160. Mandatul Prodecanului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute de Cartă şi
anexele ei, în cazul demisiei, retragerii sprijinului Consiliului facultăţii sau revocării de către
Rector. Revocarea trebuie validată de Senat, cu înştiinţarea Consiliului facultăţii.
Art. 161. Încetarea înainte de termen a mandatului unui Prodecan impune desemnarea de către
Decan a unui nou Prodecan în termen de 30 de zile , cu respectarea prezentului regulament.
CAPITOLUL III – RESPONSABILITĂŢILE ELECTORATULUI
Art. 162. Pentru respectarea reprezentativităţii alegerilor şi exercitarea răspunderii publice se
recomandă participarea tuturor cadrelor didactice/cercetătorilor titulari şi studenţilor la scrutinele
organizate în cadrul universităţii.
Art. 163. Electoratul are obligaţia în cazul exercitării dreptului de vot:
a. să verifice înregistrarea corectă a datelor la Comisia electorală;
b. să verifice ca buletinele de vot să fie autentice, conform modelului publicat pe pagina de internet
a universităţii;
c. să verifice existenţa ştampilei de control;
d. să semnaleze în scris orice nereguli constatate în cursul procesului de votare sau neconcordanţe în
dosarele de candidatură afişate pe pagina de internet a universităţii.
CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE
Art. 164. La procesul de alegeri pot participa observatori din universitate sau din afara acesteia, pe
bază de acreditare din partea Biroului Senat, în limita spaţiului existent în secţia de votare.
Art. 165. Alegerile cadrelor didactice pentru funcţiile şi structurile de conducere sunt considerate
valabile dacă prezenţa la vot este de peste 50% din numărul alegătorilor.
Art. 166. Senatul validează alegerile din universitate şi asigură publicarea lor pe pagina de Internet
a universităţii.
Art. 167. Alegerile în USAMV Iaşi, până la funcţia de Rector inclusiv, se vor desfăşura în perioada
5 septembrie 2011 – 1 martie 2012, conform calendarului aprobat de Senat.
Art. 168. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul USAMV Iaşi.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din 27 iulie 2011 şi
completat în şedinţa din 9 decembrie 2011.
RECTOR,
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU
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