Anexa 2
Procedura de avizare a candidaţilor
1. Candidaţii la funcţia de decan calificaţi sunt invitaţi la şedinţa Consiliului Facultăţii.
2. Lucrările şedinţei sunt conduse de decanul de vârstă al membrilor Consiliului care nu se află în
postura de candidaţi.
3. Se alege un secretariat pentru întocmirea procesului verbal al şedinţei.
4. Fiecare candidat îşi prezintă planul managerial şi răspunde la întrebările membrilor Consiliului.
5. Se alege o comisie de numărare a voturilor, formată din 3 membri ai Consiliului. Candidaţii şi
rudele sau afinii acestora nu pot face parte din Comisie.
6. Comisia de numărare a voturilor îşi desemnează un preşedinte.
7. Candidaţii se înscriu pe buletinele de vot în ordinea în care şi-au înregistrat candidaturile la
Secretariatul general al UPT.
8. Buletinele de vot sunt semnate de preşedintele de şedinţă şi preşedintele comisiei de numărare a
voturilor. Modelul buletinului de vot este redat în anexa la prezenta.
9. Se distribuie membrilor Consiliului, sub semnătură, câte un buletin de vot.
10. Votarea se face în cabină de vot, cu asigurarea secretului votului.
11. Votarea se face prin tăierea numelui candidatului care nu întruneşte / candidaţilor care nu întrunesc
opţiunea "pentru" a votantului.
12. Buletinele de vot care conţin orice alte inscripţii decât liniile de tăiere a numelui candidaţilor
neagreaţi se consideră nule.
13. Buletinul de vot împăturit se introduce în urna sigilată aflată pe masa prezidiului şi sub
supravegherea comisiei de numărare a voturilor.
14. După încheierea votării, urna se desigilează pe loc de către membrii comisiei de numărare a
voturilor şi se trece la numărarea voturilor.
15. Rezultatele votului se consemnează în procesul verbal de numărare a voturilor, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinute.
16. Sunt declaraţi avizaţi candidaţii care au obţinut un număr de voturi "pentru" mai mare de 50 % din
numărul membrilor Consiliului. Conform art.207, alin. (5), lit.b din Legea 1 / 2011, Consiliul
Facultăţii are obligaţia de a aviza favorabil minimum doi candidaţi.
17. Procesul verbal de numărare a voturilor se transmite Rectorului în data de 11.05.2012, până cel
târziu la ora 20.00 şi se postează pe site-ul UPT.

