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HOTĂRÂRE
a Senatului Universității Politehnica Timișoara
Nr. 116/19.05.2022

Art. 1. Se aprobă calendarul actualizat privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice parțiale pentru pozițiile
vacantate din structurile colective de conducere ale Universității Politehnica Timișoara pentru legislatura 2020 – 2024, în
forma din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Direcției Resurse Umane, Serviciului Juridic și
Contencios, Biroului Electoral al UPT, conducerilor facultăților și departamentelor implicate, organizațiilor studențești legal
constituite în cadrul UPT, prin postare pe site-ul www.upt.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU

SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA

CONSILIER JURIDIC
Jr. Alina ATANASESCU

Alegeri academice parțiale pentru pozițiile vacantate din structurile colective de conducere ale
Universității Politehnica Timișoara pentru legislatura 2020-2024
Având în vedere:
- Vacantarea unora dintre pozițiile de membri în consiliile facultăților (Anexa 1) ;
Se propune demararea alegerilor academice parțiale pentru pozițiile de membri în consiliile facultăților –
Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare
Prin excepție de la „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea proceselor de constituire a
structurilor de conducere și de alegere/desemnare/ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere la
nivelul UPT pentru legislatura 2020-2024”, aprobat prin HS 226 din 31.10.2019, se vor respecta
următoarele reguli:
I.
LISTELE DE ELECTORI:
Listele de electori pentru alegerile parțiale pentru consiliul Facultății de Automatică și
Calculatoare e vor afișa pe site-ul www.upt.ro, la secțiunea „Alegeri pentru structurile și funcțiile de
conducere din UPT” și pe site-ul facultății în data de 23.05.2022. Se pot formula contestații față de
înscrierile din liste până în data de 25.05.2022, ora 16.00 la adresa de e-mail alegeri-parțiale@upt.ro
Contestațiile se soluționează de Biroul Electoral Central în data de 26.05.2022. Cu 24 de ore înaintea datei
stabilite pentru alegeri, listele de electori nu mai pot fi modificate.
II.
ALEGERI PARȚIALE LA NIVELUL FACULTĂȚILOR
1. Dosarele de candidatură pentru consiliile facultăților (conținând documentele precizate la cap.
III pct. 3.1.7 din Regulament) se depun la secretariatul facultății în perioada 23.05.2022 –
30.05.2022. Dosarele (CV-ul cu anonimizarea datelor cu caracter pesonal) se afișează pe site-ul
www.upt.ro, și pe site-ul facultății în data de 30.05.2022 pentru a putea fi consultate.
2. Alegerile parțiale pentru consiliul facultății vor avea loc în data de 06.06.2022 începând cu ora
10.00, într-un interval orar de maxim 4 ore, într-o locație comunicată de consiliul facultății cu
minim 2 zile inainte de desfășurarea alegerilor. Cvorumul de 2/3 va fi stabilit la finalul procesului
de vot (închiderea secțiilor de votare)
3. Membrii consiliului facultății prezenți la ședința de deschidere pot stabili ca procesul electoral să
fie asigurat exclusiv de cei 3 membri ai biroului electoral desemnați, fără asistența unui angajat
din categoria personalului didactic auxiliar, urmând ca procesele verbale să fie completate în mod
corespunzător.
4. Se prevede posibilitatea, cu aprobarea Biroului electoral central al UPT, ca alegerile pentru
consiliul facultății să se desfășoare și în data de 07.06.2022, începând cu ora 10.00, într-un interval
de maxim 4 ore, în cazul în care nu au putut fi finalizate în 06.06.2022.
III.
DISPOZIȚII FINALE:
1. Eventualele contestații se pot formula în data de 08.06.2022 la adresa de e-mail alegeripartiale@upt.ro și vor fi rezolvate de Consiliul de administrație în data de 09.06.2022.

2. Senatul UPT validează rezultatele alegerilor academice parțiale pentru pozițiile vacante din
structurile colective de conducere, în data de 29.06.2022.
3. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea proceselor de
constituire a structurilor de conducere și de alegere/desemnare/ocupare prin concurs a funcțiilor
de conducere la nivelul UPT pentru legislatura 2020-2024 rămân neschimate și vor fi aplicate în
mod corespunzător.
Anexa 1
Mandate vacantate la nivelul consiliilor facultății - alegeri academice parțiale
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