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Partea I: ASPECTE GENERALE
Art. 1. (1) Prezenta metodologie se referă la principalele reguli care stau la baza organizării şi
desfăşurării alegerilor academice pentru mandatul 2020-2024.
(2) Prezenta metodologie se întemeiază pe următoarele acte normative:
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011;
- Metodologia cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi
funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ
superior (OMECS nr. 3751/2015);
ORDIN Nr. 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor si
obligatiilor studentului
Carta Universităţii din Piteşti;
- Rezultatul referendumului referitor la alegerea rectorului, desfăşurat în Universitate în
data de 26.06.2019.
Art. 2. (1) Alegerile care se vor organiza în Universitatea din Piteşti sunt realizate pe structura de
departamente şi facultăţi valabilă la data de 01.10.2019.
(2) După finalizarea alegerilor, la începutul noului mandat, rectorul şi conducerea Universităţii
din Piteşti pot decide o altă structură de facultăţi şi departamente. În acest caz se vor
organiza noi alegeri numai pentru facultăţile şi departamentele nou înfiinţate.
Art. 3. (1) Structurile de conducere din cadrul Universităţii din Piteşti sunt:
a) la nivelul Universităţii: Senatul universitar şi Consiliul de administraţie;
b) la nivelul facultăţilor: Consiliul facultăţii;
c) la nivelul departamentelor: Consiliul departamentului.
(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:
a) la nivelul Universităţii: rectorul, prorectorii, directorul general administrativ;
b) la nivelul facultăţilor: decanul, prodecanii;
c) la nivelul departamentelor: directorul de departament;
(3) Senatul Universităţii din Piteşti este condus de un preşedinte;
(4) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat este prezidat de un director, numit
conform procedurii stabilite prin Codul studiilor universitare de doctorat;
(5) Colegiul este condus de un director;
(6) Funcţia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată
funcţiei de prorector.
(7) Funcţia de director al Colegiului Terţiar Nonuniversitar este asimilată funcţiei de decan.
Art. 4. (1) Funcţiile de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau
de director de centru suport / colegiu nu se cumulează;
(2) alegerea într-o funcţie de conducere nu exclude alegerea sau numirea într-o funcţie
superioară. În acest caz se va relua procedura de alegere sau numire pentru funcţia devenită
vacantă.
(3) Persoanele cu funcţii de conducere în Universitatea din Piteşti nu pot îndeplini funcţii de
conducere în alte instituţii de învăţământ superior.
Art. 5. (1) Candidatura pentru ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de membru într-un organ
colectiv de conducere în Universitatea din Piteşti nu este permisă persoanelor care:
a) au împlinit vârsta de pensionare la data declanşării alegerilor;
b) au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni de serviciu sau în
legătură cu serviciul ori pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
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c) au desfăşurat activitate de poliţie politică constatată prin hotărâre judecătorească
definitivă;
(2) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu
pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă
într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel
din Universitatea din Piteşti. Situaţiile de incompatibilitate sunt precizate în "Codul de etică şi
deontologie universitară", parte integrantă a Cartei Universităţii din Piteşti;
Art.6. Calendarul activităţilor legate de desfăşurarea alegerilor este, conform Anexelor 1 şi 2,
următorul:
Alegeri la nivel de Alegeri la nivel de
Alegerea Rectorului
Finalizarea alegerilor1
Departamente Facultate şi Senat
14-16.10.2019

13 - 15.01.2020

05.02.2020 – 15.02.2020

15.05.2020

Art.7. (1) În vederea desfăşurării alegerilor se constituie:
a) la nivelul universităţii: Biroul Electoral;
b) la nivelul facultăţilor: Comisiile Electorale ale facultăţilor;
c) la nivelul studenţilor: Comisia Electorală a studenţilor din facultate.
(2) Biroul Electoral monitorizează respectarea prezentei metodologii şi prezintă Senatului, în
vederea validării, rezultatele alegerilor;
(3) Biroul Electoral este format din 5 membri, dintre care unul are în mod obligatoriu pregătire
juridică şi unul este student. Biroul Electoral este aprobat de către Senatul Universităţii din
Piteşti, la propunerea Consiliului de Administraţie. Sediul Biroului Electoral este în clădirea
RECTORAT, sala 6.
(4) Comisiile Electorale ale facultăţilor sunt constituite din câte trei reprezentanţi ai fiecărui
departament, numiţi de către directorii departamentelor. Comisia îşi desemnează un
Preşedinte, un Vice-preşedinte şi un Secretar. Comisiile electorale ale facultăţilor sunt
înregistrate la Biroul Electoral cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor
reprezentanţilor în Consiliul facultăţii şi în Senat.
(5) Comisiile Electorale ale studenţilor sunt formate din 5…15 membri, având câte un
reprezentant al fiecărui program de studiu, inclusiv un reprezentant al doctoranzilor (dacă
este cazul). Comisia îşi desemnează un Preşedinte, un Vice-preşedinte şi un Secretar.
Coordonarea formării Comisiei Electorale este responsabilitatea actualului decan al facultăţii.
Comisiile Electorale ale studenţilor din facultăţi sunt înregistrate la Biroul Electoral cu cel puţin
10 zile calendaristice înainte de data alegerilor reprezentanţilor în Consiliul facultăţii şi în
Senat.
Art.8. Membrii Biroului Electoral şi ai Comisiilor Electorale de la nivelul facultăţilor nu pot candida la
nicio funcţie care face obiectul prezentei metodologii.
Art.9. (1) La toate nivelurile, alegerile se fac pe bază de vot egal, direct, liber exprimat şi secret.
Votul nu poate fi exprimat decât personal, în şedinţa de alegeri. Fiecare persoană are drept la
un singur vot. Modelele buletinelor de vot sunt prezentate în anexa 7.
(2) 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;
(3) Alegerile organizate în primul tur de scrutin sunt validate dacă la acestea au participat cel
puţin jumătate plus unu din numărul total al alegătorilor din colectivele respective (rotunjirea

1

Finalizarea alegerilor prin numirea prorectorilor, selectarea decanilor şi numirea prodecanilor
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se va face la întregul imediat inferior). În cazul în care se organizează un al doilea tur de
scrutin, validarea alegerilor nu mai este dependentă de numărul participanţilor la vot;
(4) Se declară ales din primul tur în organele 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 imediat
inferior). Dacă niciun candidat nu a obţinut jumătate plus unu voturi din numărul total al
voturilor legal exprimate, atunci se organizează un nou tur de scrutin. În al doilea tur de
scrutin va fi declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(5) În situaţia în care, între şedinţa de alegeri a reprezentanţilor în structurile de conducere
(Consiliul departamentului, Consiliul facultăţii, Senat) şi momentul validării, un reprezentant
ales renunţă la funcţia obţinută prin vot, se reia procesul de alegeri pentru locul vacantat.
(6) 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”, conform anexelor 4 şi 5.
Art. 10.(1) Consiliile Facultăţilor şi Senatul Universităţii din Piteşti sunt constituite din reprezentanţi ai
colectivelor academice respective în proporţie de până la 75% din cadre didactice şi de
cercetare şi de cel puţin 25% studenţi.
(2) In vederea respectării regulilor democratice ale alegerilor universitare, nicio funcţie
executivă, actuală sau anterioară, nu conferă un loc de drept în niciun organism colectiv de
conducere.
Art. 11. (1) Numărul reprezentanţilor aleşi în Consiliile facultăţilor şi în Senat este stabilit în funcţie de
numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare la începutul anului universitar 2019/2020, în
cote egale pentru toate departamentele din Universitatea din Piteşti şi anume:
a) 1/4 - cota de reprezentare a cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliile facultăţilor;
b) 1/10 - cota de reprezentare a cadrelor didactice în Senat.
(2) Corespunzător cotelor de reprezentare, numărul de locuri care revin cadrelor didactice şi
de cercetare din departamente şi/sau facultăţi 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 şi în Senatul universităţii 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 normelor de reprezentare a departamentelor şi facultăţilor în Consiliul facultăţii şi
în Senat, numărul de reprezentanţi în organele de conducere respective se prezintă în Anexa
3.
PARTEA A II-A : ALEGERI LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR
Art.12. La nivelul departamentelor, alegerile sunt organizate pentru:
a) Directorul departamentului;
b) Consiliul departamentului.
Art.13. (1) Pentru funcţia de director de departament pot candida cadre didactice şi de cercetare
titulare în departamentul respectiv care au gradul didactic de profesor, conferenţiar sau şef de
lucrări/lector cu titlul de doctor în ştiinţe şi care la data alegerilor nu au împlinit vârsta de
pensionare;
(2) Alegerea directorului de departament se face pe bază de candidaturi; candidaturile
(curriculum vitae + planul managerial +lista de lucrări) se înregistrează la DECANAT cel târziu
până în data de 10.10.2019, ora 12:00.
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(3) Candidaturile pentru funcţia de director de departament se vor preda decanului în funcţie.
Candidatura se va prezenta personal de către candidat, se va pune într-un plic şi se va sigila
în faţa decanului, după care se înregistrează. Candidaturile depuse vor fi făcute publice la
data de 10.10.2019, ora 14:00 prin afişarea tuturor candidaturilor în acelaşi timp, la
departamentul respectiv şi pe site-ul universităţii. Nerespectarea acestor proceduri anulează
dreptul candidatului de a participa la alegeri.
Art.14. La şedinţa de alegeri au dreptul să participe toate cadrele didactice şi de cercetare titulare
cuprinse în statele de funcţiuni valabile pentru anul universitar 2019-2020 ale
departamentului.
Art.15. (1) În prima parte a şedinţei de alegeri, directorul de departament în funcţie îşi prezintă
raportul pentru mandatul care expiră.
(2) După prezentarea raportului, şedinţa de alegeri este condusă, în vederea desfăşurării
alegerilor, de decanul de vârstă al departamentului şi se va constitui prin vot deschis comisia
de organizare a alegerilor, formată din trei membri, dintre care unul este preşedintele şedinţei
de alegeri; la constituirea comisiilor de alegeri, membrii comisiilor trebuie să declare că nu vor
candida pentru niciuna dintre funcţiile de conducere din cadrul departamentului. In cazul în
care decanul de vârstă al departamentului candidează la funcţia de director de departament,
se desemnează ca preşedinte al şedinţei de alegeri următoarea persoană care are statut de
decan de vârstă.
(3) Pentru alegerea directorului de departament, numele persoanelor care şi-au depus
candidaturile se înscriu în ordine alfabetică pe BULETINUL DE VOT.
Art.16. (1) După desemnarea prin vot a directorului de departament, conform art. 9 (4), se constituie
Consiliul departamentului.
(2) Consiliul departamentului este constituit, după caz, din 3 sau 5 membri şi anume de drept
din directorul de departament şi prin vot secret majoritar din reprezentanţi ai cadrelor
didactice din departament, care s-au autopropus sau care au fost propuşi. În situaţia în care
un cadru didactic propus, din motive obiective nu este prezent la şedinţă, se va solicita
acordul acestuia.
Art. 17. Preşedintele comisiei de organizare a alegerilor la nivelul departamentului va depune
originalul procesului-verbal (Anexa 4) la Biroul Electoral şi o copie la decanatul facultăţii.
Preşedintele Biroului Electoral va înainta Senatului situaţia centralizată a rezultatelor
alegerilor desfăşurate la nivelul departamentelor, în vederea validării acestora.
PARTEA A III-A : ALEGERI PENTRU CONSILIILE FACULTĂŢILOR
Art.18. La alegerile pentru Consiliile Facultăţilor participă:
a) toate cadrele didactice şi de cercetare titulare în Universitate la data alegerilor, cuprinse în
statele de funcţii ale departamentelor care fac parte din facultatea respectivă;
b) studenţii de la toate programele de studii din facultatea respectivă.
Art.19. Consiliul facultăţii este constituit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi de cercetare titulare
în facultate şi reprezentanţi ai studenţilor, în numărul determinat în Anexa 3.
Art.20. (1). Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare titulare se aleg prin vot egal, direct, liber
exprimat şi secret, pe bază de candidaturi liber exprimate în şedinţa de alegeri; candidaturile
pot fi depuse de orice cadru didactic sau cercetător titular care îndeplineşte cerinţele din art.
5; cadrele didactice pot fi propuse, cu acordul acestora; înscrierea candidaţilor în BULETINUL
5
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de VOT se face în ordinea depunerii candidaturilor. Pentru fiecare candidat va fi depusă la
Comisia Electorală a facultăţii declaraţia de eligibilitate prezentată în anexa 6.
(2) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor cadrelor didactice în Consiliul facultăţii, cu
respectarea prezentei metodologii, revine Comisiei Electorale a facultăţii, iar responsabilitatea
organizării alegerilor revine Decanului în funcţie;
(3) 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 1, locul desfăşurării alegerilor şi
intervalul orar de desfăşurare a alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se
facă în toate departamentele din facultate într-o singură zi, fără depăşirea intervalului
orar 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, stabilit conform Anexei 3;
d) organizează procesul de votare, iar după încheierea acestui proces întocmeşte
Procesul-verbal al alegerilor (Anexa 5) şi-l transmite în original Biroului Electoral şi, în
copie, decanului în funcţie;
e) preia procesul-verbal de alegeri pentru reprezentanţii studenţilor şi-l transmite, în
original, Biroului Electoral şi, în copie, decanului în funcţie.
(4) 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.
(5) 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.21. Reprezentanţii studenţilor se aleg prin vot egal, direct, liber exprimat şi secret, pe bază de
candidaturi liber exprimate din rândul studenţilor, prin autopropunere sau propunere, cu
acordul celui propus.
Art.22. Norma de reprezentare a studenţilor în Consiliile facultăţilor este aceeaşi pentru toţi studenţii
facultăţii şi se determină prin raportarea locurilor destinate studenţilor în Consiliul facultăţii la
efectivul total al studenţilor din facultate, pentru toate ciclurile de şcolarizare, conform
evidenţelor statistice de la data de 01 noiembrie 2019.
Art.23. Comisia Electorală a studenţilor din facultate funcţionează într-o încăpere pusă la dispoziţie
de conducerea facultăţii, are la dispoziţie un avizier şi are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele cu votanţii cuprinzând studenţii
existenţi în facultate la data alegerilor;
b) stabileşte data alegerilor (în intervalul din Anexa 1), locul desfăşurării alegerilor şi
intervalul orar de desfăşurare a alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se facă
într-o singură zi, fără depăşirea intervalului orar 08:00…18:00;
6
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c) primeşte candidaturile prin autopropuneri sau propuneri; numărul de candidaturi este cel
puţin egal cu numărul de reprezentanţi stabilit conform Anexei 3;
d) întocmeşte buletinele de vot, având candidaţii înscrişi în ordinea depunerii candidaturilor;
buletinele de vot vor fi ştampilate la Biroul Electoral cu ştampila „Alegeri 2020”;
e) informează comunitatea studenţească privind alegerile studenţilor utilizând site-ul
Universităţii, avizierele facultăţilor şi ale căminelor studenţeşti;
f) organizează procesul de votare, iar, după încheierea acestuia, întocmeşte Procesulverbal al alegerilor şi-l transmite Comisiei Electorale a facultăţii.
Art.24. (1) După alegerea prin vot a reprezentanţilor cadrelor didactice şi de cercetare titulare şi ai
studenţilor, Biroul Electoral verifică îndeplinirea condiţiilor de validare a alegerilor pentru
Consiliile facultăţilor şi înaintează un raport către Senatul în funcţie; Senatul validează
rezultatele alegerilor pentru Consiliile facultăţilor şi decide, dacă este cazul, reprogramarea
acestora, conform Metodologiei – Anexa 1.
(2) După validarea alegerilor, în şedinţă comună condusă de decanul de vârstă al noului
Consiliu şi un reprezentant al studenţilor din noul Consiliu, decanul care îşi încheie mandatul
prezintă un raport asupra activităţii desfăşurate de vechiul Consiliu al facultăţii, de decan şi de
prodecani.
PARTEA A IV-A : ALEGERI LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII
Art.25. La nivelul Universităţii alegerile sunt organizate pentru:
a) Senatul Universităţii;
b) Preşedintele Senatului Universităţii.
Art.26. Senatul Universităţii este constituit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi cercetătorilor
titulari în Universitatea din Piteşti şi reprezentanţi ai studenţilor, în proporţiile prevăzute la art.
10 şi în numărul de reprezentanţi ai entităţilor academice precizat în Anexa 3.
Art.27. (1) Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice şi studenţilor în Senatul Universităţii se poate
efectua simultan cu alegerile pentru membrii Consiliilor facultăţilor, dar pe buletine de vot şi în
tururi de scrutin separate;
(2). Reprezentanţii cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari se aleg prin vot egal, direct, liber
exprimat şi secret, pe bază de candidaturi liber exprimate în şedinţa de alegeri; candidaturile
pot fi depuse de orice cadru didactic sau cercetător titular care îndeplineşte cerinţele din art.5;
cadrele didactice pot fi propuse, cu acordul acestora; înscrierea candidaţilor în BULETINUL
de VOT se face în ordinea depunerii candidaturilor. Pentru fiecare candidat va fi depusă la
Comisia Electorală a facultăţii declaraţia de eligibilitate prezentată în anexa 6.
(3) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor cadrelor didactice pentru Senatul Universităţii, cu
respectarea prezentei metodologii, revine Comisiei Electorale a facultăţii, iar responsabilitatea
organizării alegerilor revine decanului în funcţie;
(4) Pentru alegerile la nivelul Senatului Universităţii, Comisia Electorală a facultăţii are
următoarele atribuţii:
a) întocmeşte listele de votanţi din fiecare departament;
b) stabileşte data alegerilor (în intervalul din Anexa 1), locul desfăşurării alegerilor şi
intervalul orar de desfăşurare a alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se facă
în toate departamentele din facultate într-o singură zi, fără depăşirea intervalului orar
08:00…18:00;
c) întocmeşte buletinele de vot cuprinzând candidaţii departamentului pentru Senat în
ordinea autopropunerilor; numărul de candidaturi este cel puţin egal cu numărul de
reprezentanţi ai departamentului stabilit conform Anexei 3;
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d) organizează procesul de votare, iar, după încheierea acestuia, întocmeşte procesulverbal al alegerilor şi-l transmite Biroului Electoral.
e) preia procesul-verbal de alegeri pentru reprezentanţii studenţilor şi-l transmite Biroului
Electoral.
(5) Alegerea reprezentanţilor facultăţii în Senatul universităţii, în limita locurilor eligibile, se
face în ordine 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.
(6) Voturile se anulează dacă buletinele de vot se află într-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.28. Reprezentanţii studenţilor se aleg prin vot egal, direct, liber exprimat şi secret, pe bază de
candidaturi liber exprimate din rândul studenţilor, prin autopropunere sau propunere, cu
acordul celui propus.
Art.29. (1) Norma de reprezentare a studenţilor în Senatul universităţii este aceeaşi pentru toţi
studenţii Universităţii din Piteşti şi se determină prin raportarea locurilor destinate studenţilor
în Senatul universităţii la efectivul total al studenţilor din universitate, pentru toate ciclurile de
şcolarizare, conform evidenţelor statistice de la 01 noiembrie 2019.
(2) În funcţie de norma de reprezentare se determină numărul de reprezentanţi ai studenţilor
din fiecare facultate.
Art.30. Alegerile reprezentanţilor studenţilor din fiecare facultate în Senatul universităţii vor fi conduse
de Comisiile Electorale ale studenţilor din facultăţi, care, pentru alegerile membrilor Senatului,
au următoarele atribuţii:
a) întocmesc, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele cu votanţii cuprinzând
studenţii existenţi în facultate la data alegerilor;
b) stabilesc data alegerilor în intervalul din Anexa 1, locul desfăşurării alegerilor şi
intervalul orar de desfăşurare a alegerilor, astfel încât desfăşurarea acestora să se
facă într-o singură zi, fără depăşirea intervalului orar 08:00…18:00;
c) primesc candidaturile prin autopropuneri sau propuneri; numărul de candidaturi este
cel puţin egal cu numărul de reprezentanţi ai studenţilor din facultate pentru Senatul
universităţii, stabilit conform Anexei 3;
d) întocmesc buletinele de vot, având candidaţii înscrişi în ordinea depunerii
autopropunerilor sau propunerilor; buletinele de vot vor fi ştampilate la Biroul Electoral
cu ştampila „Alegeri 2020”;
e) informează comunitatea studenţească privind alegerile studenţilor utilizând site-ul
Universităţii, avizierele facultăţilor şi ale căminelor studenţeşti;
f) organizează procesul de votare, iar, după încheierea acestuia, întocmeşte procesul
verbal al alegerilor şi-l transmite Biroului Electoral.
Art.31. (1) După alegerea prin vot a reprezentanţilor cadrelor didactice, ai cercetătorilor şi ai
studenţilor, Biroul Electoral verifică îndeplinirea condiţiilor de validare a alegerilor pentru
Senatul Universităţii şi înaintează un raport către Senatul în funcţie; Senatul validează
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rezultatele alegerilor pentru Senatul universităţii şi decide, dacă este cazul, reprogramarea
acestora, conform metodogiei – Anexa 1.
(2) Se organizează o şedinţă comună la care participă membrii Senatului în funcţie şi cei ai
Senatului care îşi încep mandatul, în cadrul căreia Senatul în funcţie confirmă legalitatea
alegerilor reprezentanţilor facultăţilor şi studenţilor în Senatul universităţii sau poate decide,
dacă este cazul, reprogramarea acestora;
(3) După confirmarea alegerilor, în şedinţă comună condusă de decanul de vârstă al noului
Senat şi un reprezentant al studenţilor din noul Senat, Preşedintele Senatului care îşi încheie
mandatul prezintă un raport asupra activităţii desfăşurate de vechiul Senat, iar Rectorul care
îşi încheie mandatul prezintă un raport asupra activităţii sale, a celei desfăşurate de Consiliul
de Administraţie în funcţie şi de Prorectori, pe perioada mandatului care se încheie.
Art.32. După validare, în şedinţa de alegeri, Senatul nou ales al universităţii îşi alege prin vot
majoritar, pe bază de candidaturi depuse în şedinţa de alegeri, Preşedintele Senatului.
Art.33. (1) În şedinţa de alegere a Preşedintelui Senatului, condusă de decanul de vârstă al
Senatului, se constituie prin vot deschis comisia de organizare a alegerilor. În cazul în care
decanul de vârstă al Senatului candidează la funcţia de Preşedinte al Senatului, se
desemnează prin vot deschis o altă persoană pentru conducerea şedinţei de alegeri.
(2) Pentru funcţia de Preşedinte al Senatului pot candida cadrele didactice care fac parte din
noul Senat şi au gradul didactic cel puţin de lector / şef de lucrări doctor;
(3) Alegerea Preşedintelui Senatului se face prin vot secret, majoritar, pe bază de candidaturi
depuse în şedinţa de alegeri; numele candidaţilor se înscriu în ordinea candidaturilor pe
BULETINUL de VOT.
(4) Se declară ales Preşedinte al Senatului, din primul tur, candidatul care a obţinut cel mai
mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total al
voturilor legal exprimate (fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul imediat inferior). Dacă
niciun candidat nu a obţinut jumătate plus unu voturi din numărul total al voturilor legal
exprimate, atunci se organizează în cadrul aceleiaşi şedinţe un nou tur de scrutin la care
participă numai candidaţii plasaţi pe primele două locuri, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi “pentru” obţinute, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel mai
mare număr de voturi din numărul total al voturilor legal exprimate. La final se va realiza un
proces verbal în care se vor consemna, cel puţin: numărul persoanelor cu drept de vot,
numărul persoanelor care şi-au exprimat votul, numărul de voturi obţinut de fiecare candidat,
candidatul ales. Procesul verbal va fi semnat de persoana care conduce şedinţa şi de toţi
membrii comisiei de organizare a alegerilor.
(5) Voturile se anulează dacă buletinele de vot se află într-una din următoarele situaţii:
a) nu este bifat niciunul din dreptunghiurile corespunzătoare candidaţilor;
b) sunt bifate mai mult de unul din dreptunghiurile corespunzătoare candidaţilor;
c) apar menţiuni suplimentare pe buletinul de vot.
PARTEA A V-A: ALEGEREA RECTORULUI
Art. 34. (1) Alegerea Rectorului se face prin vot egal, direct, liber exprimat şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare în Universitatea din Piteşti la data desfăşurării scrutinului şi al
tuturor reprezentanţilor studenţilor aleşi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul Universităţii;
(2) Responsabilitatea desfăşurării alegerilor pentru funcţia de Rector, cu respectarea
prezentei metodologii, revine Biroului Electoral, iar responsabilitatea organizării alegerilor
revine Rectorului în funcţie.
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Art.35. (1) Alegerea Rectorului se face pe bază de candidaturi; candidaturile se înregistrează la
Biroul Electoral cel târziu până la data de. 04.02.2020, ora 12:00
(2) Candidaturile pentru funcţia de Rector se vor preda Preşedintelui Biroului Electoral;
candidatura se va prezenta personal de către candidat, se va pune într-un plic şi se va sigila
în faţa Preşedintelui Biroului Electoral, după care se înregistrează; plicul fiecărui candidat
cuprinde curriculum vitae + planul managerial + lista de lucrări + adresa sediului de campanie
+ declaraţia de eligibilitate.
(3) Candidaturile depuse vor fi făcute publice la data de 05.02.2020, ora 12:00, prin afişarea
tuturor candidaturilor în acelaşi timp, la sediul Biroului Central şi pe site-ul Universităţii.
Nerespectarea acestor proceduri anulează dreptul candidatului de a participa la alegeri.
Art.36. (1) Candidaţii la funcţia de Rector beneficiază de o campanie electorală cu susţinere logistică
şi financiară, din surse atrase la Universitatea din Piteşti (sponsorizări, donaţii etc), în valoare
de până la 2.000 lei pentru cheltuieli eligibile;
(2) În perioada campaniei electorale, Biroul Electoral va organiza, în Aula Universităţii (corp
central), două întâlniri ale tuturor candidaţilor la funcţia de Rector cu întreaga comunitate
academică;
(3) Campania electorală începe în data de 05.02.2020, ora 12:00 şi se încheie în data de
15.02.2020 ora 14:00.
Art. 37. Pot candida pentru funcţia de Rector cadre didactice titulare ale Universităţii din Piteşti care
au gradul didactic cel puţin de lector / şef de lucrări doctor;
Art.38. Pentru alegerea Rectorului, Biroul Electoral are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte listele de votanţi şi le postează pe site-ul Universităţii, la data de 30.01.2020
eventualele neconcordanţe în listele de votanţi se comunică în scris Biroului Electoral în
termen de 10 zile calendaristice. Corecturile se includ în liste până în data de 12.02.2020;
b) întocmeşte listele cu candidaţii eligibili pentru funcţia de Rector, în ordinea înregistrării
(data şi ora) şi o afişează în data de 05.02.2020 pe site-ul Universităţii şi la sediul Biroului
Electoral;
c) întocmeşte buletinele de vot cuprinzând candidaţii eligibili în ordinea înregistrării
candidaturilor la Biroul Electoral; un model de Buletin de vot se afişează pe site-ul
Universităţii şi la sediul Biroului Electoral;
d) ştampilează Buletinele de vot cu ştampila „Alegeri 2020”;
e) organizează procesul de votare.
Art.39. (1) Exercitarea votului se va face într-o singură secţie de votare, amenajată în Sala de
Consiliu (camera 12) din clădirea RECTORAT, în intervalul orar 08:00 – 18:00, în data de
17.02.2020
(2) Exprimarea votului se face prin aplicarea ştampilei „VOTAT UPIT” în dreptunghiul
conţinând numele candidatului ales; tuşul ştampilei „VOTAT UPIT” este de culoare albastră;
(3) Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află într-una din următoarele situaţii:
a) nu este aplicată ştampila „Alegeri 2020”;
b) nu este aplicată ştampila „VOTAT UPIT”;
c) ştampila „VOTAT UPIT” nu este aplicată în interiorul unui dreptunghi;
d) există mai mult de o stampilă „VOTAT UPIT” aplicată;
e) tuşul ştampilei are altă culoare decât culoarea albastră;
f) apar menţiuni suplimentare.
Art.40. (1) Biroul Electoral verifică îndeplinirea cvorumului, pe baza listelor de votanţi. În cazul în care
la vot nu s-au prezentat cel puţin jumătate plus unu din numărul de votanţi (rotunjirea se va
face la un număr imediat inferior), nu se mai efectuează numărătoarea voturilor şi se decide
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repetarea primului tur de scrutin în data de 18.02.2020, conform prezentei metodologii, în
următoarele condiţii:
a) alegerile sunt valide şi în absenţa cvorumului;
b) se păstrează lista iniţială de candidaţi şi ordinea acestora;
c) tuşul ştampilei „VOTAT UPIT” este de culoare roşie.
(2) În cazul în care se constată balotaj pentru cel de-al doilea loc care urmează să intre în
turul 2, se decide repetarea primului tur de scrutin în data de 18.02.2020, conform prezentei
metodologii, în următoarele condiţii:
a) lista candidaţilor va conţine doar numele celor aflaţi în situaţia de balotaj;
b) tuşul ştampilei „VOTAT UPIT” este de culoare roşie.
Art.41. (1) Dacă în turul 1 Biroul Electoral a constatat îndeplinirea cvorumului, se trece la numărarea
voturilor şi se prezintă rezultatele Senatului universităţii;
(2) În urma numărării voturilor se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr
de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total al voturilor legal
exprimate (rotunjirea se va face la un număr imediat inferior);
(3) Dacă niciun candidat nu a obţinut jumătate plus unu voturi din numărul total al voturilor
legal exprimate, atunci se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă numai
candidaţii plasaţi pe primele două locuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
“pentru” obţinute, conform prezentei metodologii, cu menţiunea că tuşul ştampilei „VOTAT
UPIT” este de culoare verde.
(4) Exercitarea votului în cel de-al doilea tur de scrutin se va face în aceleaşi condiţii ca în
cazul primului tur de scrutin, respectiv într-o singură secţie de votare, amenajată în Sala de
Consiliu (camera 12) din clădirea RECTORAT, în intervalul orar 08:00 – 18:00, în data
25.02.2020.
(5) În caz de balotaj în turul al doilea, alegerile se reiau în data de 26.02.2020, în aceleaşi
condiţii de organizare, conform prezentei metodologii, cu menţiunea că tuşul ştampilei
„VOTAT UPIT” este de culoare violet.
Art.42. (1) Biroul electoral completează un proces verbal privind consemnarea rezultatului votului
pentru alegerea rectorului. Modelul procesului verbal este prezentat în Anexa 8. Formatul
procesului verbal va fi adaptat situaţiei: primul tur, repetarea primului tur, al doilea tur etc.
(2) După desemnarea prin vot a Rectorului, rezultatul votului se transmite Ministerului
Educaţiei Naţionale, în vederea numirii rectorului în condiţiile legii.
PARTEA A VI-A: DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Art. 43. Contestaţiile vizând procedura desfăşurării alegerilor, conform prezentei metodologii,
incompatibilităţile şi alte situaţii ce vizează exercitarea dreptului la vot potrivit legii nr. 1/2011
şi Cartei Universităţii din Piteşti, se vor formula în scris, sub semnătură olografă şi vor fi
depuse la Registratura universităţii, în termenele stabilite în calendar (Anexa 1), care le va
înainta de îndată Biroului electoral.
Art. 44. În vederea soluţionării contestaţiilor va fi consultată şi comisia electorală în cauză, care îşi va
exprima un punct de vedere scris.
Art. 45. Hotărârea luată (în termenele prevăzute în calendar) este rezultatul acordului membrilor
Biroului electoral. Dacă unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu majoritate de
voturi, iar în cazul parităţii de voturi, hotărăşte Preşedintele.
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Art. 46. Abţinerea sau recuzarea unui membru al Biroului electoral se va soluţiona de către ceilalţi
membri ai Biroului electoral. În cazul admiterii abţinerii sau recuzării, contestaţia va fi
soluţionată pe fond de către ceilalţi membri ai Biroului electoral, cu aplicarea în mod
corespunzător a art. 45.
Art. 47. Soluţia se comunică persoanelor interesate şi Comisiei electorale în termenele prevăzute în
calendar.
PARTEA A VII-A:
PRODECANILOR

SELECTAREA

DECANILOR

ŞI

NUMIREA

PRORECTORILOR

ŞI

Art.48. După alegerea Rectorului şi validarea sa de către MEN, noul Rector îşi numeşte, cu
consultarea senatului, prorectorii şi organizează concursul public de selectare a decanilor şi
de numire a prodecanilor, după o metodologie elaborată de Senatul universitar nou ales.
Art.49. În conformitate cu Metodologia de selectare a decanilor elaborată de Senatul nou ales al
Universităţii, Consiliile nou alese ale facultăţilor audiază candidaţii la funcţia de decan şi au
obligaţia de a aviza minim două candidaturi.
PARTEA A VIII-A : DISPOZITII FINALE
Art.50. Metodologia de alegeri aprobată de Senat va fi afişat la sediile departamentelor şi va fi
postată pe site-ul Universitătii.
Art.51. Procedurile de contestaţie sunt detaliate, pentru fiecare etapă de alegeri, în Anexa 1 şi în
Partea a VI-a a prezentei metodologii.
Art.52. O persoană poate să candideze pentru funcţii diferite la nivele diferite. Dacă va fi ales pe mai
multe funcţii va opta pentru una din ele, iar pentru celelalte funcţii, devenite vacante, se vor
organiza noi alegeri după un calendar stabilit de noul Senat.
Art.53. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi preiau prerogativele noile conduceri
academice, întreaga activitate este asigurată de conducerile academice care au fost în
funcţie la data alegerii.
Art. 54. Prezenta metodologie va fi completată cu o procedură de alegeri valabilă pentru completarea
structurilor de conducere în cazul vacantării unui loc pe perioada derulării mandatului.
Aprobată în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 30.09.2019.
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Anexa 1. Etapele desfăşurării alegerilor în cadrul Universităţii din Piteşti
Nr.
ACTIVITATEA
Data/Perioada
crt.
1 Aprobarea Metodologiei de alegeri de către Senat
2 Aprobarea componenţei Biroului Electoral al universităţii de către Senat
Alegeri
9-10.10. 2019
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Director de Departament
pentru
Desfăşurarea votului pentru alegerea Directorului de Departament şi a Consiliului Departamentului
14-16.10.2019
Departament CONTESTATII Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la procedură, la incompatibilităţi
e
neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale Metodologiei de care nu s-a ţinut cont.
Soluţionarea şi răspunsul la contestaţii Se trimit persoanelor interesate şi Comisiei electorale cu rezoluţia dată de
3
Biroul Electoral.
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat
29-30.10.2019
Repetarea alegerilor la nivel de departament, dacă este cazul
Validarea rezultatelor de către Senat
4 Constituirea Comisiilor Electorale ale facultăţilor
5 Constituirea Comisiilor Electorale ale Studenţilor din facultăţi
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor departamentelor în Consiliile facultăţilor prin votul membrilor
13-15.01.2020
departamentelor care constituie o facultate
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor prin votul studenţilor din
13-15.01.2020
facultatea respectiva
CONTESTATII Se depun în scris-semnate olograf-la Registratura universităţii, care le va înainta de îndată Biroului
Alegeri
electoral. Se pot referi la procedură, la incompatibilităţi neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale
pentru
6
Consiliile Metodologiei de care nu s-a ţinut cont.
Facultăţilor Soluţionarea şi răspunsul la contestaţii Se trimit persoanelor interesate şi Comisiei electorale cu rezoluţia dată de
Biroul Electoral.
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat
28-30.01.2020
Repetarea alegerilor la nivel de facultate, dacă este cazul
Validarea rezultatelor de către Senat
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor facultăţilor în Senatul Universităţii prin votul membrilor
Alegeri
13-15.01.2020
departamentelor care constituie o facultate
pentru
7
Senatul
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senatul universităţii prin votul studenţilor din
13-15.01.2020
Universităţii facultatea respectiva
13
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28.10.2019
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Nr.
crt.

ACTIVITATEA

Data/Perioada

CONTESTATII Se depun în scris-semnate olograf-la Registratura universităţii, care le va înainta de îndată Biroului
electoral. Se pot referi la procedură, la incompatibilităţi neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale
Metodologiei de care nu s-a ţinut cont.
Soluţionarea şi răspunsul la contestaţii Se trimit persoanelor interesate şi Comisiei electorale cu rezoluţia dată de
Biroul Electoral.
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat
28-30.01.2020
Repetarea alegerilor la nivel de facultate, dacă este cazul
Validarea rezultatelor de către Senat
Şedinţa comună a Senatului în funcţie şi a Senatului nou ales
Alegerea Preşedintelui Senatului
03-04.02.2020
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Rector
Publicarea pe site a candidaturilor pentru funcţia de Rector
05.02.2020
Campania electorală pentru alegerea Rectorului
05 - 15.02.2020
Desfăşurarea votului pentru alegerea Rectorului
17.02.2020
Repetarea turului 1 (dacă este cazul)
18.02.2020
CONTESTATII Se depun în scris-semnate olograf-la Registratura universităţii, care le va înainta de îndată Biroului
electoral. Se pot referi la procedură, la incompatibilităţi neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale
Metodologiei de care nu s-a ţinut cont.
8

Alegerea
Rectorului

16.01.2020
17.01.2020
27.01.2020
31.01.2020
03.02.2020
03.02.2020

19.02.2020

Soluţionarea şi răspunsul la contestaţii Se trimit persoanelor interesate cu rezoluţia dată de Biroul Electoral.
Validarea de către Senat a rezultatului alegerii Rectorului

24.02.2020

Desfăşurarea turului 2 (dacă este cazul) pentru alegerea Rectorului

25.02.2020

Repetarea turului 2 (dacă este cazul)

26.02.2020

20.02.2020

CONTESTATII la rezultatul alegerii Rectorului

27.02.2020

Răspuns la contestaţii

28.02.2020

Validarea de către Senat a rezultatului alegerii Rectorului

02.03.2020

Transmiterea la M.E.N. a documentelor necesare confirmării Rectorului
9

Data limită

Numirea prorectorilor, selectarea decanilor şi numirea prodecanilor
14

06.03.2020
Data confirmării Rectorului –
15.05.2020
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ANEXA 2. Calendarul Alegerilor – Diagrama GANTT
Octombrie 2019
Nr.
crt

Activitate

1
Ma

2
Mi

3
J

4
V

5
S

6
D

7
L

8
9
Ma Mi

10
J

11
V

12
S

13
D

14 15 16
L Ma Mi

17
J

18
V

19
S

20
D

21 22 23
L Ma Mi

24
J

25
V

26
S

27
D

28 29 30
L Ma Mi

31
J

1 Aprobarea Metodologiei de alegeri de către Senat (data limită)
2 Aprobarea componenţei Biroului Electoral al universităţii de

către Senat (data limită)
3 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Director de

Departament
4 Desfăşurarea votului pentru alegerea Directorului de
5
6
7
8
9

Departament şi a Consiliului Departamentului
CONTESTATII (data limită)
Răspuns la contestaţii (data limită)
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat (data limită)
Repetarea alegerilor la nivel de departament, dacă este cazul
Validarea rezultatelor de către Senat (data limită)

Decembrie 2019
Nr.
crt

Activitate

1
D

2
L

3
4
Ma Mi

5
J

6
V

7
S

8
D

8
Mi

9
J

10
V

11
S

9
L

10 11 12
Ma Mi J

13
V

14
S

15
D

16
J

17
V

16
L

17 18 19
Ma Mi J

20
V

21
S

22
D

23
L

24 25
Ma Mi

24
V

25
S

26
J

27
V

28
S

29
D

30 31
L Ma

1 Constituirea Comisiilor Electorale ale facultăţilor (data limită)
2 Constituirea Comisiilor Electorale ale Studenţilor din facultăţi

(data limită)

Ianuarie 2020
Nr.
Activitate
crt
1 Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor

2
3
4
5
6
7
8

6
L

7
Ma

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 respectiva
CONTESTATII (data limită)
Răspuns la contestaţii (data limită)
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat (data limită)
Repetarea alegerilor la nivel de facultate, dacă este cazul
Validarea rezultatelor de către Senat (data limită)
Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor facultăţilor în
Senatul Universităţii prin votul membrilor departamentelor care
constituie o facultate (data limită)

15

12
D

13
L

14
Ma

15
Mi

18
S

19
D

20
L

21
Ma

22
Mi

23
J

26
D

27
L

28
Ma

29
Mi

30
J

31
V
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9 Desfăşurarea votului pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în
10
11
12
13
14

Senatul universităţii prin votul studenţilor din facultatea respectiva
CONTESTATII (data limită)
Răspuns la contestaţii (data limită)
Validarea rezultatelor alegerilor de către Senat (data limită)
Repetarea alegerilor la nivel de facultate, dacă este cazul
Validarea rezultatelor de către Senat (data limită)

Februarie 2020
Nr.
Activitate
crt
1 Şedinţa comună a Senatului în funcţie şi a Senatului nou ales (data

3
L

4
Ma

5
Mi

6
J

7
V

8
S

9
D

1
D

2
L

10
L

11
Ma

12
Mi

13
J

14
V

15
S

16
D

17
L

18
Ma

19
Mi

20
J

21
V

22
S

23
D

24
L

25
Ma

26
Mi

27
J

28
V

29
S

limită)
Alegerea Preşedintelui Senatului (data limită)
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Rector
Publicarea pe site a candidaturilor pentru funcţia de Rector
Campania electorală pentru alegerea Rectorului
Desfăşurarea votului pentru alegerea Rectorului
Repetarea turului 1 (dacă este cazul)
CONTESTATII (data limită)
Răspuns la contestaţii (data limită)
Validarea de către Senat a rezultatului alegerii Rectorului
Desfăşurarea turului 2 (dacă este cazul) pentru alegerea Rectorului
12 Repetarea turului 2 (dacă este cazul)
13 CONTESTATII la rezultatul alegerii Rectorului (data limită)
14 Răspuns la contestaţii (data limită)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Martie 2020
Nr.
crt

Activitate

3
4
Ma Mi

5
J

6
V

7
S

1 Validarea de către Senat a rezultatului alegerii Rectorului
2 Transmiterea la M.E.N. a documentelor necesare confirmării Rectorului (data limită)

Mai 2020
Nr.
Activitate
crt
1 Numirea prorectorilor, selectarea decanilor şi numirea prodecanilor

1 2
V S

3
D

4
L

5 6
Ma Mi

7
J

(data limită)

16

8
V

9
S
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ANEXA 3. Numărul de reprezentanţi în Consiliul facultăţii şi în Senatul Universităţii

Nr.
Facultatea
crt.

Departamentul

Ştiinţe ale Naturii
Ingineria Mediului şi Ştiinţe
Inginereşti Aplicate
Ştiinţe,
Asistenţă Medicală şi
1 Educaţie Fizică
Kinetoterapie
şi Informatică
Educaţie Fizică şi Sport

2

Mecanică şi
Tehnologie

Electronică,
3 Comunicaţii şi
Calculatoare

Număr
Număr
Nr.
Nr. studenţi în facultate
reprezentanţi
reprezentanţi
cadre
didactice
Senatul Licenţa
Senatul
Consiliul
TOTAL Consiliul
titulare
UniversiMaster Doctorat TOTAL
UniversiFacultăţii
facultate Facultăţii
tăţii (zi+fr)
tăţii
23
6
2
185
133
8
326
13

3

1

197

42

0

239

23

6

2

423

71

0

494

26

7

3

300

167

52

519

Matematică - Informatică

21

5

2

238

89

3

330

Autovehicule şi Transporturi
Fabricaţie şi Management
Industrial

18

5

2

485

159

17

661

18

5

2

439

157

7

603

26

7

3

572

187

11

770

23

6

2

224

145

0

369

20

5

2

333

155

0

488

26
29

7
7

3
3

544
785

88
337

0
0

632
1122

28

7

3

514

222

0

736

5

1

1

0

0

33

8

3

429

159

36

624

22
18
372

6
5
96

2
2
38

77
84
5829

32
183
2326

0
0
134

109
267
8289

Electronică, Calculatoare şi
Inginerie Electrică

Finanţe, Contabilitate şi
Economie
Ştiinţe
4 Economice şi Management şi Administrarea
Drept
Afacerilor
Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale
Psihologie, Ştiinţe ale
Educaţiei,
Comunicării şi Asistenţă
5
Ştiinţe Sociale
Socială
şi Psihologie
DPPD
Limbă şi Literatură, Istorie şi
Teologie,
Arte
6 Litere, Istorie
Limbi Străine Aplicate
şi Arte
Teologie
TOTAL

17

1908

9

3

1264

4

2

770

3

1

1489

6

2

1858

5

3

1000

7

2

8289

34

13
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Anexa 4
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

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

PROCES VERBAL,

Incheiat
azi
....................
în
şedinţa
colectivului
DEPARTAMENTULUI
……………………
………………………………………cu ocazia alegerilor pentru funcţia de director de departament si constituirea
consiliului departamentului.
Se consemnează că şedinţa de alegeri este legal constituită întrucât din totalul de ……….cadre
didactice şi de cercetare titulare în departament au participat la vot şi şi-au exercitat votul …….. cadre
didactice şi de cercetare, fiind astfel îndeplinită condiţia de participare a cel puţin jumătate plus unu din
numărul total al alegătorilor din cadrul departamentului (fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul imediat
inferior).
Se prezintă de către doamna/domnul ……….…………….., director de departament, raportul pentru
mandatul care se încheie.
DESFASURAREA ALEGERILOR
Conducerea şedinţei de alegeri este preluată de către doamna / domnul ……………………..………..
care este decanul de vârstă al colectivului cadrelor didactice şi de cercetare titulare in departament şi se trece la
efectuarea alegerilor.
Membrii departamentului sunt consultaţi în privinţa cunoaşterii Metodologiei de alegeri şi, dacă este
cazul, se reamintesc prevederile acesteia.
Se constituie prin vot deschis comisia de votare formată din preşedintele de şedinţă, doamna /
domnul ……….. …………… şi următorii doi membri ai colectivului de cadre didactice şi de cercetare titulare in
departament:
1.………………………………………………
2………………………………………………
Preşedintele de şedinţă prezintă adunării de alegeri candidaţii pentru funcţia de director de
departament.
Pentru funcţia de director de departament şi-au depus candidaturile, în termenul legal, următorii
candidaţi:
1.………………………………………………
2………………………………………………
n……………………………………………..
Se completează BULETINELE DE VOT, într-un număr egal cu cel al cadrelor didactice şi de cercetătore
titulare in departament prezente la şedinţa de alegeri, prin înscrierea numelor candidaţilor, în ordine alfabetică.
ALEGEREA DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT
Se distribuie buletinele de vot celor prezenţi, care îşi exercită votul direct şi secret. Comisia de vot
strânge buletinele de vot, numără voturile exprimate, iar preşedintele de şedinţă anunţă rezultatul votului.
În urma exercitării votului direct şi secret pentru funcţia de director de departament, rezultatele votului
sunt următoarele:
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Nr.
crt

Numărul de voturi obţinute
Numele şi prenumele

Primul tur de scrutin

Al doilea tur de scrutin

concluzii*)

1
2
n

-

A fost ales/aleasă ca director de departament doamna/ domnul :
.................…………………………………………………………………………………., după caz:
din primul tur de scrutin, obţinând ……..voturi „pentru”, ceea ce reprezintă cel puţin jumătate plus unu
din numărul total al voturilor legal exprimate (fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul imediat inferior).
Din al doilea tur de scrutin, obţinând ……..voturi „pentru”, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de
voturi.

CONSTITUIREA CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI
Preşedintele de şedinţă supune dezbaterii şi votului numărul de 3 sau de 5 membri ai Consiliului
departamentului.
În cadrul departamentelor în care s-au constituit colective ce reunesc cadrele didactice de la aceeaşi
disciplină sau de la discipline înrudite, şeful de colectiv, ales prin vot direct, egal şi secret de către membrii
colectivului, va face parte din Consiliul departamentului.
In urma votului deschis s-a aprobat cu ….. voturi „pentru” constituirea consiliului departamentului
din 3 sau 5 membri, din care, de drept, face parte directorul de departament.
Pentru celelalte locuri din consiliul departamentului s-au făcut următoarele propuneri, care au fost
acceptate de către cei nominalizaţi:
1.…………………………………….…………….……….....;
2…………………………………….…………….…………..;
3…………………………………….…………….…………..;
4…………………………………….…………….…………..;
n…………………………………….…………….…………..;
Se procedează la efectuarea votului pentru fiecare propunere.
În urma votului secret, candidaţii nominalizaţi pentru a face parte din consiliul departamentului au
obţinut următoarele voturi:
a) la primul tur de scrutin, în care participă toţi candidaţii nominalizaţi înscrişi in ordinea descrescătoare
a voturilor „pentru”:
Nr.
Numele şi prenumele candidaţilor nominalizaţi
Numărul de voturi obţinute Concluzii**)
crt

1
2
3
4
n
b)la al doilea tur de scrutin, în care participă candidaţii aflaţi la balotaj în turul 1, înscrişi in ordinea
descrescătoare a voturilor „pentru”:
Nr.
Numele şi prenumele candidaţilor nominalizaţi
Numărul de voturi obţinute Concluzii***)
crt

1
2
n
*)

dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, “ RESPINS” sau “RETRAS”
dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, “ TURUL DOI” sau “RESPINS”
***)
dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, sau “RESPINS”
19
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În urma votului, consiliul departamentului are următoarea componenţă (după caz 3 sau 5 cadre
didactice şi de cercetare):
1.………………………………………………, director departament
2…………………………………… …………, membru
3…………………………………… …………, membru
4…………………………………… …………, membru
5…………………………………… …………, membru
SEMNATURI
Preşedinte de şedinţă

Membrii comisiei de votare

Directorul ales al
departamentului

1……………………………..
………………. ……………..

……………. ……………..
2………………………………

Se certifică faptul că a fost respectată procedura de desfăşurare a alegerilor prin semnăturile membrilor
departamentului prezenţi:
Nr. crt.
Numele şi prenumele
semnătura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Prezentul PROCES VERBAL se va depune la Biroul Electoral.
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Anexa 5 – CF-CD
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

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

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, ......……………………, ora........., cu ocazia alegerii reprezentanţilor cadrelor didactice în
Consiliul Facultăţii de ..............................................................................., pentru mandatul 2020-2024.
Potrivit Anexei 3 a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru
mandatul 2020-2024, 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 jumătate plus unu din numărul total al alegătorilor din cadrul departamentului
(fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul imediat inferior).
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
Pentru calitatea de membru al Consiliului Facultăţii de ............................., şi-au anunţat public
candidaturile sau au fost propuse (cu acordul acestora), 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, care este înmânată 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 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.
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În 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

1
2
3
4
5
În urma votului, reprezentanţii aleşi ai cadrelor didactice în
............................................................ pentru mandatul 2020-2024 sunt următorii:
1.………………………………………………,
2…………………………………… …………,
3…………………………………… …………,
n…………………………………… …………,

Consiliul

Facultăţii

de

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 Biroul Electoral al Universităţii din Piteşti, până cel tarziu la data de
15 ianuarie 2020, în vederea întocmirii raportului şi a validării alegerilor în şedinţa de Senat din data de 27 ianuarie 2020. 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”
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Anexa 5 – CF-S
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ……………………………………………………..

PROCES VERBAL,

Incheiat astăzi, ......…………………… cu ocazia alegerii
de ...................................., pentru mandatul 2020-2024.

reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii

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
jumătate plus unu din numărul total al studenţilor facultăţii (fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul
imediat inferior).
DESFASURAREA ALEGERILOR
Pentru calitatea de membru al Consiliului Facultăţii de ............................., şi-au depus candidaturile sau
au fost propuşi (cu acordul acestora), 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 Biroului Electoral „Alegeri 2020”.
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

1
2
3
4
5
*)

dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, “ RESPINS” sau “RETRAS”
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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 ...................... pentru mandatul
2020-2024 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
Biroului Electoral al Universităţii din Piteşti până cel tarziu la data de 15 ianuarie 2020, în vederea întocmirii raportului şi a
validării alegerilor în şedinţa de Senat din data de 27 ianuarie 2020.
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Anexa 5 – S-CD
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

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

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, ......……………………, ora........., cu ocazia alegerii reprezentanţilor cadrelor didactice în
Senatul Universităţii, pentru mandatul 2020-2024.
Potrivit Anexei 3 a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru
mandatul 2020-2024, numărul locurilor eligibile în Senatul Universităţii 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 jumătate plus unu din numărul total al alegătorilor din cadrul departamentului
(fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul imediat inferior).
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
Pentru calitatea de membru al Senatului Universităţii, şi-au anunţat public candidaturile, sau au fost
propuse (cu acordul acestora), 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, care este înmânată 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 în Senatul Universităţii, 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.
În urma exercitării votului direct şi secret pentru calitatea de membru al Senatului Universităţii,
rezultatele sunt următoarele:
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Nr.
crt

Numele şi prenumele

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

1
2
3
4
5
În urma votului, reprezentanţii aleşi în Senatul Universităţii, pentru mandatul 2020-2024, 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 Senatul Universităţii.
DECAN, (semnătură şi ştampilă)
Prezentul PROCES-VERBAL se va depune la Biroul Electoral al Universităţii din Piteşti, până cel tarziu la data de
15 ianuarie 2020, în vederea întocmirii raportului şi a validării alegerilor în şedinţa de Senat din data de 27 ianuarie 2020. 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”
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Anexa 5 – S-S
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ……………………………………………………..

PROCES VERBAL,

Incheiat astăzi, ......……………………
universităţii, pentru mandatul 2020-2024.

cu ocazia alegerii

reprezentanţilor studenţilor în Senatul

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
jumătate plus unu din numărul total al studenţilor facultăţii (fracţia rezultată se rotunjeşte la întregul
imediat inferior).
DESFASURAREA ALEGERILOR
Pentru calitatea de membru al Senatului universităţii, şi-au depus candidaturile sau au fost propuşi (cu
acordul acestora), 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 Biroului Electoral „Alegeri 2020”.
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 SENATUL UNIVERSITĂŢII
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 Senatului universităţii,
rezultatele sunt următoarele:
Nr.
crt

Numele şi prenumele

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

1
2
3
4
5
*)

dupa caz, in funcţie de rezultatul votului se consemnează: “ALES”, “ RESPINS” sau “RETRAS”
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Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senatul universităţii, 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 ...................... pentru mandatul
2020-2024 sunt următorii:
1.………………………………………………, (nume, prenume, programul de studii, anul de studii)
2…………………………………… …………,
3…………………………………… …………,
n…………………………………… …………,

SEMNATURI
Preşedintele Comisiei
electorale a studenţilor,

………………. ……………..

Vice-preşedinte,

………………………………

Secretar,

……………. ……………..

Se certifică faptul că a fost respectată procedura de desfăşurare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor
în Senatul universităţii.
DECAN, (semnătură şi ştampilă)
Prezentul PROCES VERBAL se va depune la Comisia Electorală a Facultăţii de .................................., care îl va transmite
Biroului Electoral al Universităţii din Piteşti până cel tarziu la data de 15 ianuarie 2020, în vederea întocmirii raportului şi a
validării alegerilor în şedinţa de Senat din data de 27 ianuarie 2020.
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Anexa 6

Universitatea din Piteşti
Facultatea de …………….
Alegeri academice 2020-2024

Declaraţie de eligibilitate

Subsemnatul/(a),

........................................................,

cadru

didactic

titular

în

Departamentul..............................................................., având în vedere candidatura mea pentru
obţinerea calităţii de membru în Consiliul facultăţii/Senat/Rector, 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 2020-2024, în vederea depunerii acestei candidaturi.

Data

Semnătura

Validat Preşedinte Comisia Electorală a Facultăţii de/Biroul Electoral ……............................
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Anexa 7
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de ……….................
Departamentul .......................

BULETIN DE VOT
pentru alegerea directorului de departament
Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

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

CF

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de ……….................
Departamentul .......................

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

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

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

CF

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de ……......................

BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanţilor studentilor în Consiliul facultăţii

Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

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

S

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de ………....................
Departamentul .......................

BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în Senatul universităţii
Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

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

S

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de …….........................

BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanţilor studentilor în Senatul universităţii

Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

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

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

BULETIN DE VOT
pentru alegerea rectorului Universităţii din Piteşti

Nr.
crt

Numele şi prenumele candidatului

VOTAT

1

2

3

….

............................................................................................................................................................................................................
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Anexa 8
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de .................................,
organizate la nivelul UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI pentru alegerea rectorului
a. numărul total al persoanelor cu drept de vot (numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
secţia de votare): pct. a >/= pct. b: ……………………….;
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente în secţia de votare:
……………………………..;
c. numărul total al buletinelor de vot, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
……………………………….;
d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate: ………………………;
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h: …………………………..;
f. numărul total al voturilor nule: ……………………………..;
g. numărul total al voturilor albe: ……………………………..;
h. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, din care:
h1. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru candidatul …………………………………………. : …………;
h2. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru candidatul …………………………………………. : …………;
………………………………………………………………………………………………………………………………….
i. numărul total de voturi exprimate, necesar pentru validarea alegerilor privind desemnarea rectorului, cu verificarea
respectării formulei: [(pct. e : 2) + 1] (rotunjirea se va face la un număr imediat inferior): ………………………..;
j. numărul minim de voturi în baza căruia se stabileşte candidatul declarat câştigător: jumătate plus unu voturi din numărul
total al voturilor legal exprimate (rotunjirea se va face la un număr imediat inferior): ………..…………….;
k. numărul de voturi obţinute de candidatul cel mai bine plasat: ………………………;
l. candidatul câştigător este: ……………………………………………………………………………………………. .
Preşedintele biroului electoral
al universităţii

Locţiitorul preşedintelui biroului
electoral al universităţii

.......................................................................
(Numele, prenumele şi semnătura)

.......................................................................
(Numele, prenumele şi semnătura)

Membrii biroului electoral al universităţii:
.........................................................................
(Numele şi prenumele)

……………………………….
(Semnătura)

.........................................................................
(Numele şi prenumele)

……………………………….
(Semnătura)

.........................................................................

……………………………….
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(Numele şi prenumele)

(Semnătura)

Notă: Formatul procesului verbal va fi adaptat în mod corespunzător, în funcţie de situaţie: primul tur, repetarea primului tur,
turul al doilea etc.

LISTA DE DIFUZARE
Nr.crt. Facultate/Compartiment
1
2
3
4

5

6

7
8

9

11

Nume
prenume

Data
primirii

Secretariatul
Senatului UPIT
CMCPU
Biroul Electoral al
Universităţii din Piteşti

Facultatea de Științe,
Educație Fizică,
Informatică
Facultatea de
Mecanică și
Tehnologie
Facultatea de
Electronică,
Comunicații și
Calculatoare
Facultatea de Drept și
Științe Economice
Facultatea de Științe
ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie
Facultatea de
Teologie, Litere,
Istorie și Arte
Direcția Juridică și
Resurse umane
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Semnătură

Data
retragerii

Semnătură

