
  

REGULAMENT 
 

privind organizarea şi desfăşurarea a alegerilor  
pentru structurile şi funcţiile de conducere  

din Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara 
 

I. Principii generale 

1. Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere la nivelul catedrelor, departamentelor, facultăţilor şi la cel al 

universităţii, se realizează cu respectarea prevederilor Legii 84/1995,  Legii 480/2006,  Legii 128/1997 şi a 

OMECT 2538/2007 şi în virtutea autonomiei universitare, în acord cu prevederile Cartei Universităţii 

“POLITEHNICA” din Timişoara în vigoare.  

2. Structurile de conducere în Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara sunt: Senatul Universitar, Consiliul 

Facultăţii, Consiliul Departamentului / Departamentului independent şi Biroul Catedrei. Funcţiile de 

conducere (executive) în Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara sunt: Rector, Prorector, Secretar ştiinţific 

al Senatului, Decan, Prodecan, Secretar ştiinţific al Consiliului facultăţii, Director de 

departament/departament independent, Şef de catedră.  

3. Structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara  sunt alese prin vot secret, 

pentru un mandat de 4 ani, conform Cartei universitare şi în condiţiile legii. Prin excepţie, mandatul pentru 

funcţii de conducere este de (65 – x) ani, unde x reprezintă vârsta la data alegerilor, în cazul persoanelor 

care la respectiva dată au împlinită vârsta de cel puţin 62 de ani. Persoanele alese în structurile de 

conducere şi funcţiile de conducere trebuie să fie cadre didactice titulare* în Universitatea “POLITEHNICA” 

din Timişoara. Alegerile se organizează  pentru  structurile aprobate de Senatul Universităţii şi de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru anul universitar 2007/2008. În cazul eliberării unui loc în funcţiile şi 

structurile de conducere, se procedează la alegeri parţiale.  

4. Funcţiile de conducere de Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Secretar ştiinţific, Director de departament, 

Şef de catedră, director îndemnizat de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie etc. nu pot fi 

cumulate. Aceste funcţii pot fi ocupate numai de profesori sau de conferenţiari universitari titulari * în 

Universitatea „POLITEHNICA” din Timişoara, în condiţiile legii. Pentru funcţiile de conducere nu pot candida 

persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută în art. 129 alin.1 din Legea nr. 128/1997 

privind statutul personalului didactic. Mandatul unei persoane care a fost aleasă într-o funcţie de 

conducere se încheie automat la data împlinirii vârstei legale de pensionare prevăzută în art. 129 alin.1 din 

Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic. Pentru funcţiile de conducere vacantate în aceste 

condiţii se organizează alegeri parţiale.  

5. În conformitate cu prevederile art.72, alin.3 din Legea nr.128/1997 şi art.93, alin.2, din Legea nr.84/1995, 

rectorul şi decanii nu pot ocupa aceste funcţii mai mult de două mandate succesive. De asemenea, nu pot 

ocupa simultan funcţii de conducere în cadrul aceleiaşi structuri sau  în relaţie de subordonare, soţul / soţia 

sau rudele de gradul I.  

6. Alegerile sunt organizate în etape: la nivelul catedrelor şi departamentelor/departementelor independente, 

la nivelul facultăţilor şi la nivelul universităţii, conform programului aprobat de Senatul Universităţii şi prezentat 

în Anexa 1. 

7. La alegerile pentru structurile şi funcţiile de conducere la nivelul catedrei sau departamentului / 

departamentului independent şi a reprezentanţilor în Consiliul facultăţii, participă şi au drept de vot, toate 

cadrele didactice titulare, profesorii consultanţi şi cercetătorii ştiinţifici cu titlul de doctor care fac parte din 

aceste structuri.  

                                           
* Profesorii consultanţi nu au calitatea de titulari şi în consecinţă, nu pot face parte din structurile de conducere şi nu 
pot ocupa funcţii de conducere în UPT. 



 2

8. La alegerile la nivel de facultate, respectiv universitate, participă la alegeri, cu drept de vot, consilierii şi 

respectiv senatorii, cadre didactice şi studenţi. 

9. Adunările generale de alegeri sunt legal constituite dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul  de 

membri cu drept de vot, din structurile de conducere respective. 

10. Se declară alese în organismele de conducere colectivă (Biroul catedrei, Consiliul departamentului, Consiliul 

facultăţii, Senatul universitar), în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”, persoanele care au 

obţinut votul majorităţii membrilor prezenţi (majoritate simplă * *), prin unul sau mai multe tururi de scrutin. 

După primul tur de scrutin, pot rămâne în competiţie toţi candidaţii încă nealeşi. După al doilea tur de 

scrutin, pot rămîne pe liste maxim n+1 candidaţi (unde n reprezintă numărul de locuri rămase disponibile în 

structura de conducere respectivă), în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în scrutinul 

anterior. Procedura continuă cu tururi succesive de alegeri, până la ocuparea locurilor disponibile.  În cazul 

în care, după ultimul tur de scrutin, lista de candidaţi rămâne nemodificată şi nici unul dintre candidaţi nu 

întruneşte majoritatea simplă se aplică prevederile art. I.13 din prezentul regulament.  

11. Se declară alese în funcţiile de conducere singulare −Şef de catedră, Director de departament, Secretar 

ştiinţific al consiliului, Prodecan (la facultăţile cu un singur prodecan), Decan, Secretar ştiinţific al Senatului, 

Rector− persoanele care după primul tur de scrutin au obţinut votul majorităţii electorilor prezenţi (majoritate 

simplă).  

Dacă după primul tur de scrutin nu se îndeplineşte condiţia menţionată, se trece la al doilea tur de scrutin, la 

care participă candidaţii plasaţi pe primele două locuri. Se declară ales candidatul care a obţinut votul 

majorităţii electorilor prezenţi (majoritate simplă). În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte 

majoritatea simplă se aplică prevederile art. I.13 din prezentul regulament.    

12. Pentru  alegerile în funcţiile de conducere multiple − Prorectori, Prodecani (unde este cazul) − se trec pe liste  

toate candidaturile. Se votează după preferinţă un număr de maxim n candidaţi (n reprezintă numărul de  

funcţii de conducere disponibile, existente în turul respectiv de scrutin). Candidaţii care după primul tur de 

scrutin au obţinut votul majorităţii electorilor prezenţi (majoritate simplă), se declară aleşi în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi (respectând cerinţa ca în Biroul Senatului să nu fie aleşi doi 

reprezentanţi ai aceleiaşi facultăţi/departament independent, iar în Biroul Consiliului facultăţii să nu fie aleşi 

doi reprezentanţi ai aceluiaşi departament sau catedră, cu excepţia cazurilor particulare în care numărul 

de departamente/catedre din structura facultăţii este mai mai mic decât numarul total al funcţiilor de 

conducere).  

Dacă nu s-au completat toate locurile pentru funcţia respectivă se procedează la al doilea tur de scrutin, în 

care se vor introduce pe o nouă listă, primii 2n candidaţi (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

din scrutinul anterior). Nu pot fi introduşi pe listă candidaţii provenţi de la facultăţile care au deja un 

reprezentant ales în Biroul Senatului, respectiv candidaţii proveniţi de la departamentele/catedrele care au 

deja un reprezentant ales în Biroul Consiliului. Candidaţii care după al doilea tur de scrutin au obţinut votul 

majorităţii electorilor prezenţi (majoritate simplă), se declară aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi. În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile disponibile se recurge la un nou tur de scrutin, pe o 

listă cu primii 2n candidaţi (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi din scrutinul anterior). Procedura 

continuă cu tururi succesive de alegeri, până la ocuparea locurilor disponibile.  În cazul în care, după ultimul 

tur de scrutin, lista de candidaţi rămâne nemodificată şi nici unul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea 

simplă se aplică prevederile art. I.13 din prezentul regulament.  

13. După epuizarea tururilor de scrutin prevăzute pentru alegerile în structura de conducere sau în funcţia de 

conducere dată, alegerile respective se reprogramează în termen de 48 de ore, pentru posturile rămase 

                                           
* * Majoritatea simplă = parte întreagă din  . 
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vacante. Candidaturilor iniţiale li se pot adăuga altele noi, anunţate în termen de 24 de ore, din rândul 

membrilor catedrei/ departamentului (pentru alegerile la nivelul catedrei/departamentului), din rândul 

consilierilor (pentru alegerile la nivelul facultăţii) şi respectiv senatorilor (pentru alegerile la nivelul universităţii). 

Dacă situaţia se repetă, după ultimul tur de scrutin se declară ales candidatul/candidaţii care obţine/obţin 

cel mai mare număr de voturi “pentru”.  

14. Pentru funcţiile de Şef catedră, Director de departament, Decan, Prodecan, Secretar ştiinţific al Consiliului 

facultăţii şi Rector, Prorector, Secretar ştiinţific al Senatului, candidatura se anunţă public cu cel puţin 15 zile 

înainte de data începerii alegerilor pentru funcţia respectivă.  

Candidaturile la funcţiile de Rector, Decan, Director de departament, Şef de catedră, vor fi însoţite de: 

Curriculum Vitae şi plan managerial.  

Candidaturile pentru funcţiile de Prorector, Prodecan şi respectiv Secretar ştiinţific vor fi însoţite de aceleaşi 

documente, cu excepţia planului managerial.  

Dosarul de candidatură se depune şi se înregistrează la secretariatele structurilor pentru care se candidează: 

catedră, departament, facultate/departament independent sau universitate. Aceste dosare pot fi 

consultate de toţi membrii comunităţii academice, la secretariatele structurilor respective. 

Pot depune candidatura pentru funcţiile de conducere din UPT, profesori şi conferenţiari titulari ai instituţiei 

(în conformitate cu Legea 128/1997, art. 72(2)).  

Candidaturile şi planurile manageriale sunt făcute publice prin afişare şi publicare pe pagina WEB a 

universităţii, respectiv facultăţilor: 

 Lista nominală a candidaturilor pentru funcţiile de Şef de catedră şi/sau Director de 
departament/departament independent se afişează la catedră/departament. 

 Lista nominală a candidaturilor pentru Biroul Consiliului Facultăţii se afişează la facultate. 
 Lista nominală a candidaturilor pentru Biroul Senatului se afişează la toate facultăţile. 

Dacă în mod excepţional, pentru o funcţie nu există nici o candidatură, se acceptă candidaturi prezentate 

în adunarea de alegeri. În acest caz, documentele menţionate mai sus se prezintă sintetic, în şedinţa de 

alegeri. 

15. La toate nivelurile, alegerile se fac prin vot secret, pe  bază de buletine de vot, conform modelului anexat.  

16. Calitatea de membru în structurile de conducere ale Universitatăţii “POLITEHNICA” din Timişoara se pierde 

odată cu pierderea calităţii de cadru didactic titular în UPT, încetarea contractului de muncă sau alte 

situaţii menţionate în Carta U.P.T. şi respectiv, prin absolvirea  facultăţii de către studenţi. Locurile devenite 

vacante se ocupă prin alegeri parţiale. Alegerea unei persoane trebuie să se facă pe  baza acordului 

prealabil al acesteia. 

17. Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliile facultăţilor şi în Senat în proporţie de 1/4 din numărul membrilor, 

conform legii. În funcţie de norma de reprezentare, studenţii desemnează reprezentanţii lor în Consiliul 

facultăţii şi candidaţii lor pentru Senatul universitar din rândul studenţilor consilieri, în conformitate cu 

Regulamentul de alegeri al studenţilor, aprobat de către Senatul Universităţii “Politehnica” din Timişoara şi 

care face parte integrantă din prezentul regulament. Se va asigura reprezentarea masteranzilor şi 

doctoranzilor în Consiliile facultăţilor şi în Senatul UPT, prin câte un loc rezervat, din totalul locurilor ce revin 

studenţilor în structura respectivă.  

 Responsabilitatea organizării alegerii reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii, revine 
organizaţiilor studenţeşti legal constituite sau în lipsa acestora, Consiliului Reprezentanţilor Studenţilor. 

 Pot fi aleşi în Consiliul Facultăţii şi în Senat, studenţii integralişti, membri sau nemembri ai organizaţiilor 
studenţeşti, care au media multianuală a  notelor cel puţin 8,00 (opt). 

18. Şefii de catedră şi Directorii de departamente nou aleşi precum şi decanul care îşi încheie mandatul sunt 

membri de drept ai consiliilor facultăţilor.  
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19. Decanii nou aleşi şi Rectorul care îşi încheie mandatul sunt membri de drept în Senatul Universităţii. Din 

Senatul universităţii fac parte, ca membri de drept, Directorul departamentului de Matematici, Directorul 

Departamentului de Bazele Fizice ale Ingineriei, Directorul Departamentului de Comunicare şi Limbi Străine şi 

Directorul General Administrativ. Catedra de Educaţie fizică şi sport şi Departamentul pt. pregătirea 

personalului didactic (DPPD) vor desemna, împreună, un senator.  

20. Mandatul noilor organisme de conducere începe din momentul validării alegerilor de către Senatul în 

funcţie. În intervalul dintre data alegerilor şi cea a validării, activitatea de conducere este asigurată de 

structurile de conducere, aflate în exerciţiu la data alegerilor. 

21. Contestaţiile privitoare la alegerile de la toate nivelurile se depun la registratura universităţii în termen de 48 

de ore de la data alegerilor respective şi se rezolvă de către Senatul aflat în exerciţiu. 

22. În adunările de alegeri candidaţii pentru funcţiile de Rector, Decan, Director departament / Şef de catedră 

au obligaţia să-şi prezinte succint programul managerial. Candidaţii la toate funcţiile pot fi interpelaţi, li se 

pot adresa întrebări sau solicita diverse precizări, referitoare la activitatea desfăşurată sau la intenţiile de 

viitor. Candidaţii au obligaţia să răspundă la respectivele întrebări. 

 
II. Norma de reprezentare şi structurile de conducere 

1. Numărul de membri în consiliile facultăţilor (cadre didactice şi studenţi) este stabilit de consiliile în exerciţiu: 

 până la 50 posturi didactice:  maxim 15 membri; 
 între 51 - 250 posturi didactice:  16 - 29 membri; 
 între 251 - 500 posturi didactice:  29 - 41 membri; 
 între 501 - 1500 posturi didactice:  57 - 63 membri. 

2. Numărul de prodecani se stabileşte conform normelor Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Cercetării: 

 la facultăţile cu până la 1000 studenţi:  1 prodecan 
 la facultăţile cu  peste 1000 studenţi: 2 prodecani 

3. Senatul Universităţii “Politehnica” din Timişoara este format din 68 de membri, cu repartizarea numărului de 

senatori  în acord cu datele la începutul anului universitar pe parcursul căruia se organizează alegerile:  

 
Cadre 

didactice: Număr de senatori 

FAC Posturi 
ocupate + 
0,25xPosturi 

vacante 

Studenţi 
fizici Cadre 

didactice 
calculat 

Cadre 
didactice 

atribuit 

Studenţi 
calculat 

Studenţi 
atribuit Total 

(0) (1) (2) 
 

(3) 
 

(4) (5)=(3)+(4) 

AC 109,75 2.363 5,882 6 2,426 2 8 
ARH 30,25 537 1,621 2 0,551 1 3 
CH 70,5 920 3,779 4 0,945 1 5 
CT 98,5 1.942 5,279 5 1,994 2 7 
ET 51,75 934 2,774 3 0,959 1 4 

ETC 92,25 1.759 4,944 5 1,806 2 7 
HID 39,25 600 2,104 2 0,616 1 3 
HUN 64,75 1.187 3,470 4 1,219 1 5 
MEC 203,75 2.859 10,920 11 2,936 3 14 
MPT 43,5 1.083 2,331 2 1,112 1 3 
MAT 38,75 34 2,077 2 0,035 0 2 
BFI 21,75 0 1,166 1 0,000 0 1 

DCLS 25,75 390 1,380 1 0,400 0 1 
EFS + DPPD 23,75 0 1,273 1 0,000 0 1 

Fostul Rector    1 Masteranzi 1 1 
DGA    1 Doctoranzi 1 2 
Total 914,25 14.608 49,000 51 15,000 17 68 
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III. Alegeri la nivelul catedrelor / departamentelor 

1. Şedinţa de alegeri la nivelul catedrei/departamentului/departamentului independent se deschide prin 

raportul Şefului de catedră sau Directorului de departament/departament independent al cărui mandat se 

încheie, urmat de discuţii, după care se trece la alegeri. 

2. Dacă este îndeplinit cvorumul, decanul de vârstă al cadrelor didactice, care prezidează şedinţa de 

constituire a noilor structuri de conducere asistat de cel mai tânăr membru al acestora, propune alegerea 

unui prezidiu format din 3 persoane. În urma constituirii acestuia, prin vot deschis, prezidiul va prelua 

conducerea adunării care are ca obiectiv: 

 alegerea Şefului de catedră * * * sau Directorului de departament/departament independent; 

 alegerea membrilor biroului catedrei***/ consiliului de departament (minim 2 persoane); 

 alegerea reprezentanţilor catedrei * * * */ departamentului în Consiliul Facultăţii - conform normei de 

reprezentare, stabilite de Consiliul facultăţii (cu respectarea principiilor generale stabilite de prezentul 

regulament); 

 propunerea de candidaţi**** pentru Senatul Universităţii. 

 Se alege o comisie de numărare a voturilor din care nu pot face parte cei care şi-au depus candidaturile 

pentru alegeri. După caz, în timpul derulării adunării, componenţa comisiei de numărare a voturilor poate fi 

schimbată pe baza votului deschis. 

 Se aleg minim două persoane pentru secretariat, în vederea întocmirii procesului verbal. 

3. Rezultatele şedinţei de alegeri se prezintă  într-un dosar care conţine: 

a. Numele şi prenumele Şefului de catedră sau Directorului de departament/departament 

independent ales. 

b. Componenţa  Biroului catedrei/Consiliului departamentului. 

c. Lista reprezentanţilor aleşi în Consiliul facultăţii. 

d. Lista candidaţilor pentru Senatul U.P.T. 

e. Procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii prezidiului şi membrii secretariatului. 

f. Procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor. 

g. Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin efectuat. 

h. Raportul Şefului de catedră. 

 Documentele enumerate vor fi transmise facultăţii în 24 de ore de la data alegerilor. 

 IV. Alegeri la nivelul facultăţilor 

1. Decanul care îşi încheie mandatul prezintă raportul de activitate al vechiului Consiliu şi al Biroului, urmat de 

discuţii în faţa vechiului şi noului Consiliu, reunite în şedinţă comună, după care vechiul Consiliu se retrage. 

2. Dacă este îndeplinit cvorumul pentru alegeri în cadrul noului Consiliu, decanul de vârstă al cadrelor 

didactice, care prezidează şedinţa de constituire a noilor structuri de conducere asistat de cel mai tânăr 

membru al acestora, propune alegerea unui prezidiu format din 3 persoane pentru conducerea adunării. 

Componenţa prezidiului se validează prin vot deschis. Se alege, prin vot deschis,  o comisie de numărare a 

voturilor formată din 3 membri şi un secretariat în componenţa căruia vor fi minim 2 membri pentru 

întocmirea procesului - verbal. 

                                           
* * *    În cazul catedrelor care fac parte din structura unor departamente, aceste alegeri premerg alegerile la nivelul 
departamentului.  
* * * * Nu se desfăşoară în cazul catedrelor care fac parte din structura unor departamente; în aceste cazuri, alegerile 
se desfăşoară doar la nivelul departamentului.  
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3. Decanul, prodecanul (prodecanii) şi secretarul ştiinţific se aleg din rândul candidaţilor care au dobândit 

statutul de consilier. 

4. Se trece la alegerea Decanului facultăţii. În cazul în care Decanul nu poate fi ales cu respectarea 

prevederilor art. I.11, alegerile se reprogramează, cu aplicarea prevederile art. I.13 ale prezentului 

regulament. 

5. Decanul nou ales prezintă Consiliului opţiunile sale privind noua echipă managerială (Prodecan/Prodecani şi 

Secretar ştiinţific al Consiliului) din rândul candidaţilor care au dobândit statutul de consilier. 

6. Se trece la alegerea Prodecanului/Prodecanilor, din rândul candidaţilor care au dobândit statutul de 

consilier, cu respectarea, în funcţie de situaţie, a prevederilor art. I.11 sau art. I.12. Dacă este cazul, se aplică 

prevederile art. I.13 ale prezentului regulament. 

7. Se trece la alegerea Secretarului ştiinţific, din rândul candidaţilor care au dobândit statutul de consilier, cu 

respectarea prevederilor art. I.11. Dacă este cazul, se aplică prevederile art. I.13 ale prezentului regulament. 

8. În continuare Consiliul facultăţii alege reprezentanţii facultăţii în Senat. 

 Propunerile avansate din partea catedrelor/departamentelor şi studenţilor, precum şi candidaturile 

individuale pentru obţinerea calităţii de senator (persoanele în cauză vor fi invitate la adunare), se supun 

votului pe bază de listă întocmită separat pentru cadre didactice şi studenţi. Fiecare consilier îşi exprimă 

opţiunea pentru un număr de candidaţi cel mult egal cu numărul de locuri de senatori cadre didactice şi 

respectiv senatori studenţi, care sunt atribuite  facultăţii. 

9. Rezultatele şedinţei de alegeri se prezintă într-un dosar care conţine următoarele documente: 

a. Numele şi prenumele decanului 

b. Componenţa Biroului Facultăţii 

c. Lista membrilor Consiliului Facultăţii 

d. Lista reprezentanţilor facultăţii în Senatul U.P.T. 

e. Lista candidaţilor la funcţiile de conducere la nivel de universitate, candidaţi care au dobândit 

calitatea de senatori. 

f. Procesul-verbal de şedinţă semnat de membrii prezidiului şi membrii secretariatului. 

g. Procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor 

h. Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin. 

i. Raportul decanului. 

 Documentele enumerate mai sus vor fi transmise la Rectoratul UPT, în termen de 24 de ore de la data 

alegerilor. 

 V. Alegeri la nivelul Universităţii 

1. Vechiul şi noul Senat se reunesc în şedinţă comună. Senatul în exerciţiu, validează rezultatele alegerilor de la 

nivelul facultăţilor (Şefii de catedre, Directorii de departamente/departamente independente, Consilierii, 

Decanii, Prodecanii, Secretarii ştiinţifici şi Senatorii) şi dezbate raportul Rectorului (difuzat la facultăţi cu cel 

puţin 7 zile înainte de data alegerilor). După dezbaterea  raportului rectorului, vechiul Senat se dizolvă. 

2. Constituirea noului Senat al Universităţii se face prin convocarea Senatorilor reprezentanţi ai facultăţilor − 

cadre didactice şi studenţi − în şedinţă de alegeri, de către Rectorul în funcţie. 

3. Dacă este îndeplinit cvorumul pentru noul Senat, decanul de vârstă al Senatului, care prezidează şedinţa de 

alegeri asistat de cel mai tânăr membru al acestuia, propune alegerea unui prezidiu format din 3 persoane 

pentru conducerea adunării de alegeri. Componenţa prezidiului se validează prin vot deschis. 

4. Se alege prin vot deschis, comisia de numărare a  voturilor formată din 5 persoane, din care nu pot face 

parte  candidaţii la funcţii de conducere. Se alege un secretariat format din 2-3 persoane pentru întocmirea 

procesului-verbal. 
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5. În continuare se alege Rectorul, din rândul candidaţilor care au dobândit  statutul de senator. În cazul în 

care Rectorul nu poate fi ales cu respectarea prevederilor art. I.11, alegerile se reprogramează, cu 

aplicarea prevederilor art. I.13 ale prezentului regulament. 

6. Rectorul nou ales prezintă Senatului opţiunile sale privind noua echipă managerială (Prorectori şi Secretar 

ştiinţific al Senatului) din rândul candidaţilor care au dobândit statutul de senator. 

7. Alegerea  Prorectorilor şi a Secretarului ştiinţific al Senatului se face respectând criteriul ca în Biroul Senatului, 

o facultate/departament independent să fie reprezentată de cel mult o persoană.  

8. Se trece la alegerea Prorectorilor, din rândul candidaţilor care au dobândit statutul de senator, cu 

respectarea prevederilor art. I.12. Dacă este cazul se aplică prevederile art. I.13 ale prezentului regulament. 

9. Se trece la alegerea Secretarului ştiinţific, din rândul candidaţilor care au dobândit statutul de senator, cu 

respectarea prevederilor art. I.11. Dacă este cazul se aplică prevederile art. I.13 ale prezentului regulament. 

10. Rezultatele şedinţei de alegeri, se prezintă într-un dosar care conţine următoarele documente:   

a. Regulamentul de alegeri; 

b. Carta Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara; 

c. Numele şi prenumele Rectorului ales; 

d. Programul managerial şi Curriculum vitae ale rectorului nou ales; 

e. Componenţa Biroului Senatului; 

f. Lista membrilor Senatului; 

g. Procesul - verbal de şedinţă semnat de membrii prezidiului şi membrii secretariatului; 

h. Procesul - verbal al Comisiei de numărare a voturilor; 

i. Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin; 

j. Raportul de activitate prezentat în şedinţa de alegeri de fostul rector. 

11. Rectorul  ales de Senat se confirmă prin  Ordin al Ministrului  Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii. 

1. Prezentul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de 

conducere, aprobat de Senatul Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara, la 06.12.2007, se face public 

începând cu data aprobării. 

2. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.  

3. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere este 

parte integrantă a CARTEI Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara. 

 

 

R E C T O R     SECRETAR-ŞEF UNIVERSITATE  

   Prof.dr.ing. Nicolae ROBU           Prof. Alexandru GAŞPAR 



 

 

 

           Anexa 1. 

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR 

LA UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA 

 

Data de Nr. 
crt. Activitatea  începere finalizare 

Durat
a Observaţii 

1. 

Anunţarea publică a 
candidaturilor pentru 
alegerile la nivelul 
catedrelor, 
departamentelor şi 
facultăţilor  

07.01.2008 14.01.2008 8 zile 

Dosarul de candidatură se 
depune şi se înregistrează, 
după caz,  la secretariatul 
catedrei, departamentului 
şi respectiv facultăţii 

2. 

Consultarea dosarelor de 
candidatură pentru 
alegerile la nivelul 
catedrelor şi/sau 
departamentelor  

15.01.2008 30.01.2008 16 zile  

3. 

Alegerile structurilor şi 
funcţiilor de conducere la 
nivelul departamentelor şi 
catedrelor 

31.01.2008 
ora 15,00 31.01.2008 1 zi 

Documentele se depun în 
termen de 24 h de la 
alegeri. 
la secretariatele facultăţilor 

4. 

Eventuala refacere a 
alegerilor în condiţiile art. 
I.13 din Regulamentul de 
alegeri 

02.02.2008 
ora 09,00 02.02.2008 1 zi 

Documentele se depun în 
termen de 48 h de la 
alegeri. 
la secretariatele facultăţilor 

5. 
Consultarea dosarelor de 
candidatură pentru 
alegerile la nivelul facultaţii 

15.01.2008 06.02.2008 23 zile  

7. 

Alegeri pentru funcţiile de 
conducere la nivelul 
facultăţilor şi a senatorilor 
din partea facultăţii 

07.02.2008 
ora 15,00 07.02.2008 1 zi 

Documentele se depun în 
24 h de la alegeri la 
secretariatul universităţii– 
secretar-şef  UPT 

8. 

Eventuala refacere a 
alegerilor în condiţiile art. 
I.13 din Regulamentul de 
alegeri 

09.02.2008 
ora 09,00 09.02.2008 1 zi 

Documentele se depun în 
48 h de la alegeri la 
secretariatul universităţii– 
secretar-şef  UPT 

9. 

Anunţarea publică a 
candidaturilor pentru 
alegerile la nivelul 
universităţii 

11.02.2008 19.02.2008 9 zile 

Dosarul de candidatură se 
depune şi se înregistrează 
la secretariatul general al 
universităţii – secretar-şef  
UPT 

10. Consultarea dosarelor de 
candidatură 20.02.2008 05.03.2008 15 zile  

11. Alegeri la nivelul universităţii 06.03.2008 
ora 15,00 06.03.2008 1 zi  

12. 

Eventuala refacere a 
alegerilor în condiţiile art. 
I.13 din Regulamentul de 
alegeri 

08.03.2008 
ora 09,00 08.03.2008 1 zi  

      


