
 
 
 

Nr. înregistrare:  10864 /22.06.2021 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

a Biroului Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 04/ 22.06.2021  

 

Art. 1. În vederea derulării procesului de alegere a membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) și a  
membrilor Consiliului Scolii Doctorale (CSD) din IOSUD-UPT, în conformitate cu Regulamentul Instituțional de Organizare și 
Desfășurare a Alegerilor pentru Structurile Organizatorice și Funcțiile de Conducere ale Studiilor Universitare de Doctorat, la 
nivelul IOSUD, art. 19, se aprobă componența nominală a Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD/CSD și a 
Comisiei de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea membrilor CSUD/CSD, conform Anexei 1 la prezenta, precum și  
calendarul pentru derularea alegerilor, conform Anexei 2 la prezenta.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Direcției Resurse Umane, CSUD UPT și persoanelor 
nominalizate în Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSUD/CSD și în Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru 
alegerea membrilor CSUD/CSD. 

 

PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL, 
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU  Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA 

 
 
 
 
 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 

 
 
 
 
 
 

 



COMPONENȚĂ COMISIE ELECTRORALĂ PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CSUD/CSD
COMPONENȚĂ COMISIE DE REZOLVARE A CONTESTAȚIILOR  PENTRU ALEGEREA 

MEMBRILOR CSUD/CSD

În vederea derulării procesului de alegere a membrilor Consiliului pentru Studii Universitare 
de Doctorat (CSUD) și a membrilor Consiliului Scolii Doctorale (CSD) din IOSUD-UPT, în 
conformitate cu Regulamentul Instituțional de Organizare și Desfășurare a Alegerilor pentru 
Structurile Organizatorice și Funcțiile de Conducere ale Studiilor Universitare de Doctorat, la 
nivelul IOSUD, art. 19, vă solicităm desemnarea: 
a. Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD/CSD (5 membri cadre didactice
universitare sau cercetători din lista de electori și 2 membri studenți doctoranzi din lista de
electori);
b. Comisiei de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea membrilor CSUD/CSD (5 membri ai
Senatului UPT),
în componența următoare:

a. Comisia electorală:
Gabriela Proștean (conducător de doctorat elector),
Oana Amaricăi-Boncalo (conducător de doctorat elector), 
Constantin Florescu (conducător de doctorat elector), 
Nicolae Horațius Herișanu (conducător de doctorat elector), 
Robert-Gabriel Ianoș (conducător de doctorat elector), 
Oana Grad (căs. Buriac) (student doctorand elector), 
Raul-Alexandru Szakal (student doctorand elector).

b. Comisia de rezolvare a contestațiilor:
Sorin Aurel Rațiu (membru al Senatului UPT),
Mihai Micea (membru al Senatului UPT),
Matei Tămășilă (membru al Senatului UPT),
Sorin Deaconu (membru al Senatului UPT),
Alexandru-Constantin Iliescu (membru al Senatului UPT).
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Calendarul desfășurării alegerilor membrilor CSUD și CȘD 

Data limită pentru depunerea candidaturilor – 30 iunie 2021. 

Verificarea eligibilității candidaților și afișarea rezultatelor preliminare privitoare la eligibilitatea 
candidaților – 2 iulie 2021. 

Depunerea contestațiilor pentru rezultatele preliminare de eligibilitate a candidaților – 5 iulie 2021. 

Soluționarea contestațiilor de eligibilitate și afișarea listei candidaților declarați eligibili – 6 iulie 2021. 

Desfășurarea alegerilor pentru membrii CSUD și CȘD, cadre didactice universitare sau cercetători, 
respectiv studenți doctoranzi – 13 iulie 2021. 

    Afișarea rezultatului numărătorii voturilor pentru fiecare candidat – 13 iulie 2021. 

    Sunt declarați aleși membri CSUD sau CȘD candidații care au întrunit votul „pentru” al 
majorității simple a electorilor prezenți, și care ocupă, în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi, o poziție eligibilă, conform Art. 5. 

    Depunerea contestațiilor cu privire la procesul de votare – 14 iulie 2021. 
   Soluționarea contestațiilor cu privire la procesul de votare – 15 iulie 2021. 

    Transmiterea raportului Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD și CȘD, cu 
rezultatul alegerilor, către Senatul UPT, spre validare – 15 iulie 2021. 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul UPT – 22 iulie 2021. 
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