UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

PROCEDURĂ DE ALEGERI PARŢIALE
CA URMARE A MODIFICĂRII
STRUCTURII UNIVERSITĂŢII PRIN HG
654/2016

EDIŢIA 1
Revizia 0
Nr. de ex.
Nr. pagini 12
Exemplar nr.

COD ………………………….
SENAT

Aprobat
În şedinţa Senatului
Din data de 17.10.2016
Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

Procedură de alegeri parţiale
ca urmare a modificării structurii universităţii
prin HG 654 / 2016

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea
Elaborat

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

15.10.2016
Comisia nr. 5 a Senatului

Verificat

Mateescu Elena

Consilier juridic

16.10.2016

Semnătura

1. SCOP
Prin modificarea structurii Universităţii din Piteşti prin HG 654/2016, pentru facultăţile nou înfiinţate
vor fi organizate alegeri parţiale pentru Consiliul facultăţii. Selectarea decanului şi numirea
prodecanului/prodecanilor vor fi organizate în conformitate cu Metodologia de selectare a decanilor
aprobată de Senatul universităţii.
2. Domeniul de aplicare
În conformitate cu HG 654/2016, structura Universităţii din Piteşti se modifică, având în componenţă 6
facultăţi: Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie,
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept,
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie
şi Arte.
Dintre acestea, patru sunt facultăţi nou înfiinţate, pentru care se organizează alegeri parţiale: Facultatea
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte.
3. Documente de referinţă
- Legea nr.1/2011, a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MECS nr. 3751/29.04.2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de
constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul
naţional de învăţământ superior;
- Carta Universităţii din Piteşti;
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020
aprobată de Senatul Universităţii din Piteşti;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti (2016-2020);
- Hotărârea nr. 654 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea HG nr. 376/2016 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.
4. Descrierea activităţii
Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale se realizează cu respectarea principiilor
legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, responsabilităţii, eficienţei
manageriale şi financiare, respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic
şi a normelor etice şi deontologice.
(2) La toate nivelurile, alegerile se fac pe bază de vot egal, direct, liber exprimat şi secret.
Fiecare persoană are drept la un singur vot.
(3) Candidatura pentru ocuparea unui loc vacant este permisă în condiţiile specificate de
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020
aprobată de Senatul Universităţii din Piteşti.
(4) Cadrele didactice cu drept de vot trebuie să facă parte din colectivele respective şi să aibă
calitatea de titular al Universităţii din Piteşti la data desfăşurării alegerilor pentru fiecare nivel;
(5) Alegerile organizate în primul tur de scrutin sunt validate dacă la acestea au participat cel
puţin 2/3 din numărul membrilor colectivelor respective. În cazul în care se organizează un al doilea tur
de scrutin, validarea alegerilor nu mai este dependentă de numărul participanţilor la vot;
(6) Se declară ales în structurile de conducere candidatul care a obţinut cel mai mare număr de
voturi valabil exprimate, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total al voturilor
legal exprimate (fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul superior). Dacă niciun candidat nu a obţinut
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jumătate plus unu voturi din numărul total al voturilor legal exprimate, atunci se organizează un nou tur
de scrutin.
(7) Rezultatele alegerilor, inclusiv pentru alegerile la nivelul studenţilor, se vor consemna în
procese-verbale, cu precizarea numelor celor aleşi, funcţia pentru care au fost aleşi şi numărul de voturi
“pentru”.
Art. 2. (1) Numărul reprezentanţilor aleşi în Consiliile facultăţilor este stabilit în funcţie de numărul
cadrelor didactice şi de cercetare titulare la începutul anului universitar 2016/2017, în cota de
reprezentare ¼;
(2) Numărul de locuri care revin cadrelor didactice şi de cercetare din departamente se
determină prin rotunjirea numărului obţinut prin aplicarea cotei de reprezentare la numărul total al
cadrelor didactice şi de cercetare titulare la primul întreg;
(3) Numărul reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor se determină prin rotunjirea în
plus la primul întreg a numărului obţinut prin împărţirea la trei a numărului de cadre didactice şi de
cercetare din organismul colectiv de conducere respectiv;
(4) Conform normei de reprezentare a departamentelor în Consiliul facultăţii, numărul de
reprezentanţi este prezentat în Anexa 1.
Art. 3. (1) În vederea desfăşurării alegerilor parţiale pentru Consiliul facultăţii se constituie:
a) la nivelul facultăţii: Comisia electorală a facultăţii;
b) la nivelul studenţilor: Comisia Electorală a studenţilor din facultate.
c) comisiile prevăzute la punctele a) şi b) se constituie în conformitate cu prevederile
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020.
Se modifică art. 7, alin. 5 astfel: „Comisiile electorale ale studenților sunt formate din 5 ... 29 de
membri”.
(2) Pentru alegerea membrilor Consiliului facultăţii, Comisia electorală a facultăţii are
următoarele atribuţii:
a) întocmeşte listele de votanţi din fiecare departament;
b) stabileşte data alegerilor în intervalul din Anexa 2, locul desfăşurării alegerilor şi intervalul
orar de desfăşurare a alegerilor, fără depăşirea intervalului 08:00 …18:00.
c) întocmeşte buletinele de vot cuprinzând candidaţii din departament pentru Consiliul facultăţii
în ordinea depunerii candidaturilor; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu numărul de
reprezentanţi ai departamentului; buletinele de vot vor fi ştampilate la decanatul facultăţii respective;
d) organizează procesul de votare, iar după încheierea acestui proces întocmeşte Procesul-verbal
al alegerilor (Anexa 3) şi-l transmite în original Senatului şi, în copie, decanului în funcţie;
e) preia Procesul-verbal de alegeri pentru reprezentanţii studenţilor şi-l transmite, în original,
Senatului şi, în copie, decanului în funcţie.
(3) Pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii, Comisia electorală a
studenţilor are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele cu votanţii cuprinzând studenţii
existenţi în facultate la data alegerilor;
b) primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu
numărul de reprezentanţi stabilit conform Anexei 1;
c) întocmeşte buletinele de vot, având candidaţii înscrişi în ordinea depunerii autopropunerilor;
buletinele de vot vor fi ştampilate la decanatul facultăţii respective;
d) informează comunitatea studenţească privind alegerile parţiale, utilizând site-ul universităţii,
avizierele facultăţilor şi ale căminelor studenţeşti;
e) organizează procesul de votare, iar după încheierea acestuia, întocmeşte Procesul-verbal al
alegerilor (Anexa 4) şi-l transmite Comisiei electorale a facultăţii.
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Art. 4. (1) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor parţiale revine Comisei electorale a facultăţii,
respectiv, Comisiei electorale a studenţilor din facultate.
(2) Responsabilitatea organizării alegerilor parţiale revine Decanului în funcţie.
Art. 5. Candidaturile pentru alegerile parţiale vor fi depuse în conformitate cu prevederile
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020.
Art. 6. (1) Alegerea reprezentanţilor departamentului în Consiliul facultăţii, în limita locurilor eligibile,
se face în ordinea descrescătoare a voturilor, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul
total al voturilor legal exprimate. Dacă numărul candidaţilor care au obţinut cel puţin jumătate plus unu
voturi este mai mic decât numărul de locuri eligibile, atunci, în limita locurilor vacante, se organizează
în aceeaşi zi un nou tur de scrutin la care participă candidaţii care nu au fost validaţi în primul tur,
înscrişi pe BULETINUL de VOT în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru” obţinute în
primul tur.
(2) Voturile se anulează dacă buletinele de vot se află în una din următoarele situaţii:
a) sunt bifate mai puţine dreptunghiuri corespunzătoare candidaţilor decât numărul de locuri
eligibile;
b) sunt bifate mai multe dreptunghiuri corespunzătoare candidaţilor decât numărul de locuri
eligibile;
c) apar menţiuni suplimentare pe buletinul de vot.
Art. 7. Eventualele contestaţii se depun în scris, semnate olograf, la decanatul facultăţii respective (în
termen de o oră de la anunțarea rezultatului) şi vor fi soluţionate de Comisia electorală a facultăţii (în
data de 21.10.2016, până la ora 16.00). Hotărârea Comisiei electorale a facultății, cu privire la
contestație, este definitivă.
Art. 8. După alegerea prin vot a reprezentanţilor cadrelor didactice şi de cercetare titulare şi ai
studenţilor, Senatul Universităţii din Piteşti verifică îndeplinirea condiţiilor de validare a alegerilor
pentru Consiliile facultăţilor nou înfiinţate şi validează rezultatele. Senatul poate decide, dacă este
cazul, reprogramarea acestora.
5. Responsabilităţi
Comisiile electorale ale facultăţilor, comisiile electorale ale studenţilor, directorii de departament,
secretariatele facultăţilor, decanii, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Informatizare, Senatul UPIT
sunt responsabili pentru implementarea procedurii.
6. Anexe
- Anexa 1 – Numărul de reprezentanţi în Consiliul facultăţilor nou înfiinţate
- Anexa 2 – Calendarul alegerilor parţiale pentru Consiliile facultăţilor nou înfiinţate
- Anexa 3 – Formular tipizat pentru Procesul verbal al Comisiei electorale a facultăţii
- Anexa 4 - Formular tipizat pentru Procesul verbal al Comisiei electorale a studenţilor din
facultate
- Anexa 5 – Declaraţie de eligibilitate
- Anexa 6 – Model Buletin de vot
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Anexa 1. Numărul de reprezentanţi în Consiliul facultăţilor nou înfiinţate

Ştiinţe ale Naturii
23
Ingineria Mediului şi Ştiinţe
17
Inginereşti Aplicate
Ştiinţe,
24
Educaţie fizică Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie
şi Informatică
Educaţie Fizică
15
Performanţă în Sport
14
Matematică - Informatică
22
Finanţe, Contabilitate şi Economie
25
Ştiinţe
Management şi Administrarea
21
Economice şi
Afacerilor
Drept
Drept şi Administraţie Publică
26
Ştiinţe ale Educaţiei
17
Ştiinţe Aplicate
18
Ştiinţe ale
Pregătirea Personalului Didactic
4
Educaţiei
Asistenţă Socială
8
Psihologie şi Ştiinţele Comunicării
23
Teologie
21
Limbă şi Literatură
21
Teologie,
Litere, Istorie şi
Limbi Străine Aplicate
22
Arte
Istorie
7
Arte
11
*Numărul de studenți în facultate la data de 01.10.2016.

TOTAL

Doctorat

Departamentul

Master

Facultatea

Licenţa
(zi+fr)

Nr. studenţi în facultate*
Număr
Nr. cadre reprezentanţi
didactice + cadre didactice
cercetători + cercetători în
Consiliul
Facultăţii

Număr
reprez.
studenţi
în
Consiliul
Facultăţii

6
4
6
4
4
6
6
5
7
4
5
1
2
6
5
5
6
2
3

1402 532 59 1993

10

1388 507 0 1895

6

1374 610 0 1984

6

587 370 21 978

7
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Anexa 2 – Calendarul alegerilor parţiale pentru Consiliile facultăţilor nou înfiinţate
Nr.
crt.
1

2

ACTIVITATEA
Aprobarea Procedurii de alegeri parţiale de către Senat
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor departamentelor în
Consiliile facultăţilor prin votul membrilor departamentelor care constituie o
facultate
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile
facultăţilor prin votul studenţilor din facultatea respectivă
CONTESTATII
Răspuns la contestaţii Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluţia dată de
Comisia electorală a facultăţii
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat
Repetarea alegerilor la nivel de facultate, dacă este cazul, şi validarea
rezultatelor de către Senat

Data/Perioada
17.10.2016
18-20.10.2016
18-20.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
24.10.2016
31.10.2016
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Anexa 3– CF-CD

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ……………………………………………………..
DEPARTAMENTUL ......................................................................

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, ......……………………, ora........., cu ocazia alegerilor parţiale ale
reprezentanţilor cadrelor didactice în Consiliul Facultăţii de ..................................................................
Potrivit Anexei 1 a Procedurii de alegeri parţiale ca urmare a modificării structurii universităţii
prin HG 654/2016 , numărul locurilor eligibile în Consiliul facultăţii este de ..........locuri.
Se consemnează că scrutinul de alegeri se validează, întrucât din totalul de ......… cadre
didactice titulare ale departamentului sunt prezente ……......cadre didactice, fiind astfel
îndeplinită condiţia de participare a cel puţin 2/3 din numărul total al cadrelor didactice titulare
ale departamentului.
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
Pentru calitatea de membru al Consiliului Facultăţii de ............................., şi-au anunţat public
candidaturile, în şedinţa de alegeri, următoarele cadre didactice:
1.………………………………………………
2………………………………………………
n……………………………………………...
Se constată că numărul de candidaturi este cel puţin egal cu numărul de locuri eligibile.
Fiecare dintre candidaţi semnează o Declaraţie de eligibilitate, pe care o înmânează
Preşedintelui Comisiei Electorale a facultăţii.
BULETINELE DE VOT, întocmite într-un număr egal cu cel al cadrelor didactice titulare din
departament, conform listei cadrelor didactice cu drept de vot afişată pe site-ul universităţii, au înscrise
candidaturile, în ordinea anunţării lor.
Se distribuie buletinele de vot cadrelor didactice şi se asigură condiţii de exercitare a dreptului
de vot. Buletinele sunt colectate într-o urnă, care se deschide la sfârşitul votului, în prezenţa tuturor
membrilor Comisiei electorale a cadrelor didactice. Comisia numără voturile exprimate, iar
preşedintele anunţă rezultatul votului.
Alegerea reprezentanţilor departamentului în Consiliul Facultăţii, în limita locurilor eligibile, s-a
făcut în ordinea descrescătoare a voturilor, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul
total de voturi legal exprimate.
Sau
Numărul candidaţilor care au obţinut cel puţin jumătate plus unu voturi din numărul total de
voturi legal exprimate este mai mic decât numărul de locuri eligibile. În limita locurilor vacante, se
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organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii care nu au fost validaţi în primul tur,
înscrişi pe buletinul de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” obţinute în primul
tur.
În urma exercitării votului direct şi secret pentru calitatea de membru al Consiliului Facultăţii de
....................................................................... , rezultatele sunt următoarele:
Nr.
crt

Rezultatul votului
Primul tur de scrutin
Al doilea tur de scrutin concluzii*)
VOTAT
VOTAT

Numele şi prenumele

1
2
3
4
5
În urma votului, reprezentanţii aleşi ai cadrelor didactice în Consiliul Facultăţii de
............................................................ sunt următorii:
1.………………………………………………,
2…………………………………… …………,
3…………………………………… …………,
n…………………………………… …………,

SEMNĂTURI
Preşedintele Comisiei
electorale,

………………. ……………..

Vice-preşedinte,

………………………………

Secretar,

……………. ……………..

Se certifică faptul că a fost respectată procedura de desfăşurare a alegerilor reprezentanţilor
cadrelor didactice în Consiliul Facultăţii de ...................................... ................................
DECAN, (semnătură şi ştampilă)
Prezentul PROCES-VERBAL se va depune la Senatul Universităţii din Piteşti. O copie a prezentului
PROCES-VERBAL s-a transmis decanului în funcţie.

*)

dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, “ RESPINS” sau “RETRAS”
8

Anexa 4 – CF-S
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ……………………………………………………..

PROCES VERBAL,

Incheiat astăzi, ......…………………… cu ocazia alegerilor parţiale ale reprezentanţilor studenţilor
în Consiliul Facultăţii de .....................................
Se consemnează că scrutinul de alegeri se validează, întrucât din totalul de ......……….
studenţi ai facultăţii, şi-au exercitat votul ……...... studenţi, fiind astfel îndeplinită condiţia de
participare a cel puţin 2/3 din numărul total al studenţilor facultăţii.
DESFASURAREA ALEGERILOR
Pentru calitatea de membru al Consiliului Facultăţii de ............................., şi-au depus
candidaturile, in termenul legal, următorii studenţi candidaţi:
1.……………………………………………… (Nume, prenume, programul de studii, anul
de studii)
2………………………………………………
n……………………………………………..,
BULETINELE DE VOT, întocmite într-un număr egal cu cel al studenţilor din facultate, conform
listelor furnizate de Secretariatul facultăţii, au înscrise candidaturile depuse în termenul stabilit, în
ordinea depunerii lor şi poartă ştampila decanatului.
Studenţii cu drept de vot s-au prezentat la vot în sala ........ din corpul ........, în intervalul orar
8,00 – 18,00.
ALEGEREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR IN CONSILIUL FACULTĂŢII
Se distribuie buletin de vot studentului care se prezintă, se identifică prin act de identitate, se
regăseşte pe listele de votanţi şi semnează în dreptul numelui său. Buletinele sunt colectate într-o
urnă special amenajată, sigilată, care se deschide la sfârşitul intervalului de votare, în prezenţa tuturor
membrilor Comisiei electorale a studenţilor. Comisia numără voturile exprimate, iar preşedintele
anunţă rezultatul votului.
In urma exercitării votului direct şi secret pentru calitatea de membru al Consiliului Facultăţii de
............................................... , rezultatele sunt următoarele:
Nr.
crt

*)

Numele şi prenumele

Rezultatul votului
Primul tur de scrutin
Al doilea tur de scrutin concluzii*)
VOTAT
VOTAT

dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, “ RESPINS” sau “RETRAS”
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1
2
3
4
5
Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii, în limita locurilor eligibile, s-a făcut
în ordinea descrescătoare a voturilor, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total de
voturi legal exprimate.
Sau
Numărul candidaţilor care au obţinut cel puţin jumătate plus unu voturi din numărul total de
voturi legal exprimate este mai mic decât numărul de locuri eligibile. În limita locurilor vacante, se
organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii care nu au fost validaţi în primul tur,
înscrişi pe buletinul de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” obţinute în primul
tur.
In urma votului, reprezentanţii aleşi ai studenţilor în Consiliul Facultăţii de ...................... sunt
următorii:
1.………………………………………………, (nume, prenume, programul de studii, anul
de studii)
2…………………………………… …………,
3…………………………………… …………,
4…………………………………… …………,
5…………………………………… …………,

SEMNATURI
Preşedintele Comisiei
electorale a studenţilor,

………………. ……………..

Vice-preşedinte,

………………………………

Secretar,

……………. ……………..

Se certifică faptul că a fost respectată procedura de desfăşurare a alegerilor reprezentanţilor
studenţilor în Consiliul Facultăţii de ......................................
DECAN, (semnătură şi ştampilă)
Prezentul PROCES VERBAL se va depune la Comisia Electorală a Facultăţii de .................................., care îl
va transmite Senatului Universităţii din Piteşti.
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Anexa 5

Universitatea din Piteşti
Facultatea de …………….
Alegeri parţiale ca urmare a modificării structurii universităţii prin HG 654/2016

Declaraţie de eligibilitate

Subsemnatul/(a), ........................................................, cadru didactic titular în
Departamentul..............................................................., având în vedere candidatura mea
pentru obţinerea calităţii de membru în Consiliul facultăţii, declar că îndeplinesc toate
cerinţele prevăzute de Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale
Cartei Universităţii din Piteşti şi ale Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor academice pentru mandatul 2015/2016-2019/2020, în vederea depunerii
acestei candidaturi.

Data

Semnătura
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Validat Preşedinte Comisia Electorală a Facultăţii de ……............................
Anexa 6
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

CF
Facultatea de ……….................
Departamentul .......................

BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în Consiliul facultăţii
Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

1
2
3
….
...............................................................................................................................................................
...............

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

CF
Facultatea de ……......................

BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanţilor studentilor în Consiliul facultăţii

Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

1
2
3
….
...............................................................................................................................................................
...............
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