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Principii generale 

Art. 1. (1) În  Universitatea Națională  de Arte "George Enescu" din Iaşi  
alegerile  și desemnarea organelor de conducere se desfăşoară pe baza: 

- Constituției României  

- LEN  nr. 1/ 2011- cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinului nr.3751/29.04.2015 privind metodologia cadru de stabilită si 
de alegere a structurilor si funcțiilor de conducere    

- H.G. Nr.681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de 
Doctorat                                           

-   Principiilor Cartei universitare aprobată de Senat și MEN 

-  Hotărârilor Senatului UNAGE. 

(2) Principiile care stau la baza procesului de stabilire şi de alegere a 
structurilor şi funcţiilor de conducere sunt următoarele: a) principiul legalităţii; 
b) principiul autonomiei universitare; c) principiul transparenţei; d) principiul 
respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic; e) 
principiul reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, programe de studii, 
specializări conform Cartei universitare; f) principiul respectării normelor etice 
şi deontologice. 

 (3) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere 
se organizează după cum urmează: a) începând cu nivelul de bază pentru 
constituirea structurilor de conducere; b) începând cu nivelul superior în 
procesul de ocupare a funcţiilor de conducere, cu excepţia alegerii directorului 
de departament care se realizează în aceeaşi şedinţă cu alegerea consiliului 
departamentului. 

Art. 2. Structuri de conducere: 

 - Consiliul  departamentului. 

 - Consiliul facultății;  

- Senatul universității, Consiliul de administraţie şi Consiliul pentru studii 
universitare de doctorat - la nivelul universităţii;  
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Art. 3. Funcţii de conducere: 

- la nivelul universităţii: Rectorul, Prorectorii , Directorul general administrativ; 

- la nivelul facultăţii; Decanul, Prodecanii; 

- la nivelul departamentului: Directorul de department. 

- IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, respectiv 
de Directorul acestui consiliu. Funcţia de Director al Consiliului pentru studiile 
universitare de doctorat este asimilată funcţiei de prorector. 

- Rectorul se desemnează prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 
didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor 
studentilor din Senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, sau prin concurs 
public în funcție de rezultatele referendumului organizat pentru alegerea 
modalității de desemnare a rectorului. 

Capitolul I. Modalităţi de alegere a funcţiilor de conducere în UNAGE. 

Art. 4. Pentru următoarele funcţii, alegerile se desfăşoară pe bază de vot direct și 
secret: 

La nivelul departamentului:  

Directorul de departament şi  membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin 
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice  şi  de cercetare  
titulare. 

La nivelul facultății: 

Reprezentanții cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin 
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare 
din facultate, iar reprezentanții studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi 
secret de către studenţii facultății. 

La nivelul universităţii: 

Senatul universitar - membrii senatului universitar sunt stabiliţi prin vot 
universal , direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor 
studenților. Persoanele care ocupă una din funcțiile de prorector, decan, prodecan 
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sau director de departament pot fi membre în senatul universității, cu condiția să 
fie aleseîn  această calitate. 

Consiliul școlii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al 
conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă. Din totalul de 7 membri 
ai Consiliului școlilor doctorale  ale UNAGE, 2 sunt doctoranzi, aleşi prin vot 
universal, direct şi secret de către doctoranzii celor trei faculțăți. 

Concurs public:  

Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universității. 
La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de 
profil din  țară ori din străinătate, care pe baza audierii în plenul Consiliului 
facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultății are 
obligaţia de   a  aviza  minimum 2  candidați. 

Desemnare directă: 

Prodecanul reprezintă funcție de conducere la nivelul facultății, fiind desemnat în 
acest scop de către decan. 

Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității, fiind numit în 
acest scop de către rector, pe baza consultării senatului universitar. 

Procedura de numire a directorului Consiliului pentru Studii Universitare de 
Doctorat este  stabilită  de  Codul studiilor  universitare  de  doctorat. 

Art. 5. Se declară alese conducerile academice care au obţinut cel puţin jumătate 
plus unu voturi din numărul membrilor prezenţi, în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi obţinute.  

Atunci când niciunul din candidaţi nu obţine majoritatea, seorganizează un nou tur 
de scrutin la care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea 
descrescândă a numărului de voturi "pentru" obţinute. 

Art.6.  Se consemnează într-un proces verbal: 

-  desflăşurarea  şedințelor  de  constituire a structurilor de conducere; 

- derularea  alegerilor, inclusiv rezultatele alegerilor; 
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- desfășurarea concursurilor decanilor.  

Art.7.  Contestaţiile pe procedură pentru funcţia de director de departament şi 
membru în consiliul departamentului, membru în consiliul facultăţii, sau a 
senatului și rector vor fi depuse la Biroul electoral UNAGE în termen de 48 ore de 
la afişarea rezultatelor. Biroul electoral UNAGE le va soluţiona   și supune 
aprobării senatului în funcţie  în maximum 3 zile lucrătoare. Contestațiile pentru 
funcția de decan, vor fi depuse și soluționate de senatul universității. 

Art.8. Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult 
o dată, în urma unui nou concurs/ alegeri conform prevederilor Cartei universitare. 
O persoana nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru 
mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de 
întreruperile acestora. Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de 
prodecan, de director dedepartament nu se cumulează. 

Art.9. Au drept de vot şi pot fi alese numai persoanele angajate ca titulari în 
universitate la data alegerilor. La concursul pentru desemnarea decanului , pot 
participa cadre didactice din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din 
ţară ori din străinătate. 

Art.10. Cadrele didactice care  îşi depun candidaturile pentru funcțiile de 
conducere trebuie să întrunească următoarele calităţi profesional - ştiinţifice: să 
fie personalităţi recunoscute datorită activităţilor didactice, de cercetare şi 
profesionale; să aibă aptitudini manageriale şi să fie buni cunoscători ai legislaţiei 
referitoare la învăţământul din România şi U.E. 

Art.11. În toate structurile de  conducere se va asigura reprezentarea 
membrilor comunităţii universitare, cadre didactice şi cercetători titulari în 
universitate din toate domeniile. 

Art.12.  Pentru niciuna din funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care 
au împlinit vârsta legală de pensionare . De asemenea, toate persoanele ce ocupă 
funcţiile de conducere prevăzute la art.9 - 12, art..15 şi art.16 din Ordinul 
Ministrului Educaţiei nr.37511 din 29.04.2015, având în vedere dispozitiile art.17 
din acelaşi act normativ,vor fi revocate din funcţie la data la care vor împlini 
vârsta de pensionare, dată de la care nu mai îndeplinesc condiţia de ocupare a unei 
funcţii de conducere . 
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Art.13. Nu pot ocupa simultan funcţii de conducere în cadrul universităţii rude 
sau afini până la gradul IV şi nici profesorii care deţin funcţii de conducere în alte 
instituţii de învăţământ superior. De asemenea, persoanele care se află în relație 
de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent 
funcții astfel încât unul sau una să se afle fată de celălalt sau cealaltă într-o 
poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice 
nivel în aceeași universitate.    

Art.14. Şedinţele de constituire a noilor structuri de conducere sunt prezidate de 
decanul de vârstă, asistat de cel mai tânăr membru al  acestora. 

Art.15. Exercitarea mandatului unei noi structuri sau funcții de conducere, cu 
excepţia  rectorului, începe după validare de către Senatul UNAGE în prima 
şedinţă, dar nu mai târziu de 30 zile de la alegeri sau concurs. 

Art.16.  Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministerului tutelar, în 
termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, 
rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi 
certificate. Până la confirmarea rectorului ales, atribuţiile aferente funcţiei de 
rector sunt exercitate de rectorul în exerciţiu,dar numai până la expirarea 
mandatului de patru ani. Confirmarea se face conform dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

CAPITOLUL II .Organelede conducere și  reprezentare 

Art. 17. Senatul universitar estecompus din 75% personal didactic şi de cercetare 
şi d in 25% reprezentanti ai studenţilor. În UNAGE s-a stabilit un număr de 32 de 
membri în senat (24 cadre didactice şi 8 studenţi). Toţi membrii senatului 
universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin vot universal, direct şi secret al tuturor 
cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate va avea 
reprezentanţi în senatul universitar pe cote-părți de reprezentare și anume: 
 
- 24 reprezentanti ai facultăţilor în senat (cadre didactice): 
 
FICSMT-10 cadre didactice :  

• 3 pentru departamentu l 1,  
• 4 pentru departamentul 2  
• 3 pentru departamentul 3; 

FT - 4 cadre didactice: 
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• 4 pentru departamentul 4   
FAVD - 9 cadre didactice: 

• 4 pentru departamentul 5, 
• 3 pentru departamentul 6  
• 2 pentru departamentul 7. 

DPPD -1cadru didactic 
- 8  Reprezentanţi ai studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în senat:  

• FICSM - 3 persoane  
• FT – 1 persoană 
• FAVD – 4  persoane. 

 
Art 18. Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la 
nivelul universităţii, al facultăţilor şi departamentelor din UNAGE, sunt stabilite 
prin Carta universitară sub următoarea desfăşurare numerică: 
 

- rector  
- 3 prorectori; 
- director al consiliului pentru studiile universitare de doctorat, asimilată 

funcţiei de prorector; 

3  Decani la: FICSMT, FT, FAVD; 

4  Prodecani : FICSMT - 2 prodecani, FAVD - 2 prodecani,  

8 Directori de departament: 

    FICSMT - 3 directori de departament,  

 FT - 1 director de department 

 FAVD - 3 directori de departament,  

 DPPD este condus de director; 
 

Consiliul de administraţie al UNAGE este format din: rector, prorectori, decani 
ai  facultăţilor, directorul general administrativ, un reprezentant al studenților.  

Art. 19. La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se 
face după următoarea procedură: 

Componența membrilor consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice 
şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice 
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şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al 
tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, pe principiul 
reprezentativităţii specializărilor, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot 
universa1, direct şi secret de către studenții facultăţii pe acelaşi principiu al 
reprezentativităţii. 

Art. 20. Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către noul rector al 
universității. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice 
facultate de profil din ţară ori din străinătate, care pe baza audierii în plenul 
consiliului facultătii, au primit avizul acestuia de participare la  concurs. Consiliul 
facultăţii  are  obligația  de  a  aviza   minimum  2  candidaţi; 

Decanul desemnează prodecanii, după avizarea în senat şi numirea lui de către 
rector. 

Art. 21 Facultatea este condusă de consiliul facultătii, prezidat de decan. Fiecare 
facultate îşi alege în functie de specific, numărul de reprezentanţi în consiliu. 
Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare şi a cercetătorilor 
ştiinţifici din cadrul facultăţii. În consiliul facultăţii pot fi alese persoane din toate 
categoriile de personal didactic titular şi de cercetare, cuprinse în statele de funcţii. 

Art. 22. La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii 
consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor 
cadrelor didactice şi de cercetare titulare în această structură. 

Art. 23. Reprezentanţii studenţilor: 

Alegerile reprezentanţilor studentilor în consiliile facultăţilor şi în senat sunt 
organizate de studenţi cu sprijinul logistic al conducerilor  facultăţilor  şi  a  direcției 
general administrative. 
 

În perioada stabilită prin calendarul alegerilor se vor organiza adunările 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pe facultăţi pentru a fi aleşi 
reprezentanţi în senat, consiliul de administrație și consiliile facultăţilor.  
 

CAPITOLUL III.  Procedura de alegere 
Art.25. Alegerile organismelor de conducere academică sunt atributul exclusiv 
al cadrelor didactice și de cercetare din colectivele la care  se  referă, precum si 
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a studentilor membri în senat și consiliile facultăților. 

Art 26. Alegerileorganismelor de conducere academică se  realizează succesiv, la 
nivelul departamentelor, facultăţilor şi al universităţii şi sunt organizate de către 
conducerile în exerciţiu la nivelele respective. 
Art. 27. Senatul universitar desemnează, la propunerea facultăților, biroul 
electoral al universității care va funcționa ca organism imparțial la nivel de 
universitate, responsabil cu organizarea alegerilor. Constituirea biroului 
electoral al universității se consemnează într-un proces-verbal care constituie 
actul de învestire. În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnați în  
         Biroul electoral al universității își vor alege din rândul lor, prin vot 
secret, președintele biroului electoral al universității și locțiitorul acestuia. 
Președintele răspunde de coordonarea și buna desfășurare a activității Biroului 
electoral al UNAGE. 

 Biroul electoral al universității este format din 5 membri (3 cadre 
didactice titulare, consilierul juridic și un student). Lista Biroului electoral va 
fi completată cu doi membri supleanți (un cadru didactic titular și un student). 
Înlocuirea unui membru din biroul electoral cu un membru supleant se face de 
către membrii biroului electoral prin proces-verbal semnat de toți cei prezenți. 
biroul electoral al universității are următoarele responsabilități: 

• afișează listele de vot (cadre didactice), arondate pe secții de votare; 
• stabilește formatul buletinelor de vot atunci când acest format nu este 

stabilit prin reglementari legale în vigoare; 
• aplică ștampila CONTROL pe verso buletinului de vot, pe care le va 

remite birourilor secțiilor de votare ; 
• stabilește formatul proceselor-verbale și al celorlalte documente 

necesare; 
• centralizează voturile și comunică rezultatul către Senatul UNAGE; 
• primește și rezolvă contestațiile cu privire la desfășurarea alegerilor; 
• răspunde de desfășurarea votării pentru componența senatului și pentru 

funcția de rector. 
Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului electoral 

al universității este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage 
răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz. Biroul electoral al 
universității lucrează în prezența majorității membrilor lui și ia decizii cu votul 
majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui 
este hotărâtor. În timpul operațiunilor de vot și de deschidere a urnei se pot 
face contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează pe loc, 
de către președintele biroului electoral al UNAGE. 

La nivel de facultate, pentru alegerile consiliilor departamentelor, a 
directorului de departament și a consiliilor facultăților, se desemnează, de către 
consiliile facultăților, birourile electorale ale secțiilor de votare, compuse din 5 
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membrii, din care un președinte și un secretar. Aceste birouri electorale 
răspund de buna desfășurare a alegerilor de la acest nivel, întocmesc procesele 
verbale privind rezultatul votării și le comunica biroului electoral al UNAGE 
Iași. 

Art.28. Membrii comisiilor electorale trebuie să fie cadre didactice cu un 
comportament deontologic și moral ireproşabil. 
 
Art.29. Candidaturile pentru funcțiile de conducere și pentru un mandat într-o 
structură de conducere (consiliul departamentului, consiliul facultății, consiliul 
pentru studii universitare de doctorat și senat) se depun la Biroul Electoral al 
UNAGE. Documentele depuse de candidat vor primi un număr de înregistrare 
de la Registratura universității. 
- Dosarul cu documentele de candidatură pentru funcția de rector și director de 
departament va cuprinde: 
 a)  curriculum vitae     
b)  programul managerial ; 
- Dosarul cu documentele de candidatură pentru mandatele în structurile de 
conducere ale UNAGE (membru în senat, membru în consiliul facultății, 
membru în consiliul departamentului, membru în consiliul pentru studii 
universitare de doctorat) va cuprinde:  
a) curriculum vitae;  
b) cerere prin care solicitantul indică funcția pentru care dorește să candideze. 
- Candidaturile, curriculum vitae și programele manageriale sunt făcute 
publice prin afișare și publicare  pe  site-ul   UNAGE, la   alegeri  2020-2024,  
prin  grija   biroului  electoral   al   universității. 
- Candidaturile pentru funcțiile de conducere și pentru un mandat într-o 
structură de conducere (consiliul departamentului, consiliul facultății, consiliul 
pentru studii universitare de doctorat și senat) se depun la Biroul Electoral al 
UNAGE. Documentele depuse de candidat vor primi un număr de înregistrare 
de la registratura universității. 
 
 
Art 30. La nivel de departament se aleg: 
 

- directorul de departament 
- secretarul de departament; 
- 1 până la 3 membri în consiliul departamentului, în funcţie de numărul 

specializărilor din departament; 

Alegerile vor avea loc conform calendarului.Validarea alegerilor de la nivelul 
departamentelor va fi făcută în primul consiliu al facultăţii, în termen de 7 zile de la 
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afişarea rezultatelor finale. 

Art. 31. La nivelul facultăţii, stabilirea Consiliului facultăţii  se face astfel: 

Componenţa Consiliului facultăţii este de cel mult  75%  cadre didactice şi de 
cercetare titulare şi, respectiv,cel puţin 25% studenţi; 

Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultății sunt aleşi 
prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare 
titulare în  facultate; 

Dacă decanul desemnat nu este ales în această structură, va conduce şedinţele 
Consiliului facultăţii, dar nu va avea drept de vot. 

Numărul reprezentanţilor departamentelor în consiliul facultății se stabileşte de 
către consiliul în funcţie la data organizării alegerilor, asigurându-se o 
reprezentare proporţională cu numărul de titulari a departamentelor în 
consiliu; 

d) Desemnarea reprezentanţilor studenţilor în consiliul facultății se face prin votul 
universal, direct şi secret al tuturor studenţilor din facultate, conform unor 
proceduri stabilite de metodologia  de  alegere a studenţilor reprezentanţi. Alegerea 
poate avea loc odată cu aceea pentru reprezentanţii  studenţilor în Senatul 
UNAGE. Procedurile se fac publice cu cel puţin 14 zile înainte de data alegerilor. 
Organizarea alegerilor va fi coordonată de către studentul reprezentant în consiliul 
de   administraţie şi de către studenţii reprezentanţi  în  Senatul UNAGE. 

·Art. 34. Conducerea fiecărei facultăţi seva îngriji de pregătirea materialelor 
necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor, atât la nivel de departamente, cât şi 
la nivel de facultate. Comisiile electorale au obligaţia ca la sfârşitul alegerilor să 
depună la comisia electorală centrală toate documentele: listele cu cadrele 
didactice, procesele verbale, buletinele de vot. 

Art. 35. În  şedinţele de la nivelul facultăţii, se  propun comisiile electorale, care 
vor fi aprobate de senat. Acestea vor controla corectitudinea și respectarea 
metodologiei alegerilor pentru consiliile facultăţilor şi vor transmite rezultatul 
alegerilor către Comisia electorală UNAGE. Rezultatele finale vor fi validate de 
către Senat. 

Buletinele de vot vor fi ştampilate cu ştampila CONTROL Fiecare departament 



12 
 

poate delega câte un reprezentant cu statut de observator, care să asiste şi să facă o 
numărare în  paralel a voturilor. 

Este interzisă fotografierea cu telefoane mobile sau alte mijloace a buletinelor de 
vot. 

Pe buletinele de vot vor fi scrise un număr de tabele egal cu numărul de 
departamente din care este compusă facultatea. Din lista candidaților care doresc să 
facă parte din consiliul facultății fiecare cadru didactic va alege numărul de persoane 
repartizat pentru fiecare departament şi care este trecut în rubrica tabelului. În cazul 
în care votantul alege mai multe nume în rubrica unui departament, votul este 
considerat nul  numai pentru rubrica respectivă. 

Sunt declaraţi aleşi, candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi, în 
ordine descrescătoare, în funcţie de numărul de consilieri repartizat  pentru fiecare 
departament. 

În caz de egalitate,  se va relua votul numai pentru postul sau posturile respective, în 
termen de 48 de ore. 

Art. 36. La nivel de universitate: 

Fiecare  facultate poate delega câte un reprezentant cu statut de observator, care să 
asiste la numărarea voturilor. 

Este interzisă fotografierea cu telefoane mobile sau alte mijloace a buletinelor de 
vot. 
 

Pe buletinele de vot sunt scrise în opt tabele numele cadrelor didactice care doresc 
să facă parte din Senatul UNAGE, câte unul pentru fiecare departament şi unul 
pentru DPPD. Din aceste tabele, fiecare cadru didactic alege numărul de persoane 
indicat, pentru fiecare departament.  

Sunt considerate alese persoanele pentru carese aplica ştampila VOTAT în 
patrulaterul destinat în cazul în care votantul alege mai multe nume decât numărul 
de persoane repartizate pentru fiecare departament, votul este considerat nul pentru 
rubrica respectivă. 

Sunt  declarați aleși  candidații care întrunesc numărul cel mai mare de voturi, în 
ordine descrescătoare, în funcție de numărul de senatori repartizaţi pentru fiecare 
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departament. În caz de egalitate,  se va relua votul numai pentru postul sau 
posturile respective în termen de 5 zile  calendaristice. 

Art.37 . În termen de maximum 14 zile de la alegeri, se constituie şedinţa de 
validare a noului senat de către vechiul senat. senatul universitar nou-ales, alege 
prin vot universal, direct şi secret un preşedinte, care conduce şedinţele senatului 
universitar şi reprezintă senatul universitar în raporturile  cu rectorul. Alegerile vor 
fi conduse de  decanul de vârstă   al  acestei structuri de conducere. 

Art.38. Rectorul UNAGE se desemnează pentru perioada 2020-2024 prin votul 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din 
cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studentilor din senatul universitar şi din 
consiliile facultăţilor, sau prin concurs. 

Art.39. Logistica  necesară  desfăşurării  alegerilor  va  fi  asigurată  de   direcția 
general administrativă. 

Art.40. Listele cu candidaţii, CV-urile şi planurile manageriale pentru funcţia de 
rector vor fi depuse la Comisia electorală UNAGE, conform calendarului. 

Art.41. Adunările generale pe facultăţi în vederea dezbaterii programelor 
manageriale şi întâlnirea cu candidații la această funcţie vor avea loc conform 
calendarului. 

Art.42. Comisia electorală va număra voturile şi va întocmi o listă cu candidaţii  
înscrişi pentru funcţia de rector în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obţinute precum şi procesul verbal privind rezultatele alegerilor. 

Art.43.În caz de egalitate, alegerile se vor repeta în termen de 5 zile 
(calendaristice). 

Art.44.   Eventualele contestaţii vor fi depuse la Comisia  electorală  UNAGE în 
termen de 48 de ore de la afisarea rezultatului,  care le  va  soluţiona  în 3 zile 
lucrătoare şi le va trimite la senat pentru validare. 

Art.45.  Rectorul desemnat este confirmat prin Ordin al Ministrului în termen de 
30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare,  rectorul 
poate semna  înscrisuri oficiale în calitate de reprezentant al universiății. 

Art.46. Rectorul confirmat prin Ordin al Ministrului, numeşte prorectorii. Aceştia 
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trebuie să aibă abilităţi şi experienţă în domeniu, să fie personalităţi recunoscute 
datorită activităţilor didactice, de cercetare şi artistice, să aibă aptitudini 
manageriale şi să fie buni cunoscători ai legislaţiei referitoare la învăţământul din 
România şi U.E. 

Art.47. Rectorul confirmat prin ordinul ministrului, organizează concursul pentru 
selecţia decanilor. Decanii sunt selectaţi prin concurs public şi sunt validaţi de 
senat. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice 
facultate de profil din ţară ori din străinătate, care pe baza audierii în plenul 
Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul 
facultăţii  are  obligaţia  de  a aviza minimum 2 candidaţi. 

Candidaţii vor prezenta în faţa consiliului profesoral oferta managerială şi vor 
răspunde întrebărilor formulate de către membrii consiliului. Avizul esteconsiderat 
favorabil, în urma obţinerii votului majorităţii membrilor consiliului. 

Art.48.(1) Calendarul concursului şi comisia de concurs sunt stabilite prin decizia 
Rectorului nou confirmat şi se comunică cu cel putin 15 de zile înainte de şedinţa 
de avizare  a  candidaţilor în consiliul facultăţii. 

Comisia de concurs este formată, din rector, în calitate de preşedinte, prorectori, în 
calitate de membri. 

Candidaturile pentru postul de decan se depun cu cel puţin 5 zile înaintea datei 
stabilite pentru şedinţa  de  avizare  a  candidaț ilor  în consiliul  facultăţii. 

Candidaţii vor sustine în faţa comisiei planul managerial de optimizare a procesului 
didactic şi artistic în facultate pentru următorii 4 ani. De asemenea, vor face 
dovada cunoaşterii legislaţiei în vigoare din domeniul educatiei. Bibliografia 
necesară va fi afişată cu cel ·puţin 7 zile înainte de ziua concursului. Rezultatul 
concursului va fi obţinut prin votul majorităţii. În caz de egalitate, votul rectorului 
are prioritate. 

Art.49. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate  de  comisia  electorală  a 
universitătii  şi validată de  senat. 

Art.50. Dacă Rectorul ocupă un post în Senatul UNAGE, locul lui va fi luat de primul 
din lista celor care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a accede la acestă 
structură de conducere. 
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Art.5l. În cazul reorganizării structurii universităţii, se vor organiza alegeri doar la 
nivelul care suferă modificări. Denumiril e facultăţilor vor fi cele din Carta 
UNAGE.  

Capitolul IV. Directorul  general  administrativ 

Art.52.Structura administrativă a universităţii este condusă de către un director 
administrativ. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat 
de Consiliul de administraţie al UNAGE. Preşedintele comisiei de concurs este 
rectorul instituţiei. Din comisie face parte în mod obligatoriu, un reprezentant al 
ministerului de resort.Validarea concursului se face de către senatul universitar, iar 
numirea pe post,  de către rector. 
Art.53.Menținerea  în funcție  a directorului general administrativ se face pe  
baza  acordului scris  al acestuia de susținere  executivă a planului managerial 
al noului rector, depus în maximum 7 zile calendaristice de la data confirmării 
rectorului de către ministrul de resort . 
 

Dispoziţii finale 

 La procesul electoral pot asista  observatori din interiorul sau din afara 
universităţii, cu condiţia obţinerii acreditării de la Biroul electoral al UNAGE. 

 Încălcarea metodologiei atrage nulitatea absolută a alegerilor respectivei structuri 
sau funcţii la care s-a constatat încălcarea procedurii. 
 

 În cazul invalidării referendumului universitar, acesta se reface, conform 
legislaţiei  în vigoare şi a metodologiei de organizare a referendumului.  

Tentativa de fraudă electorală şi frauda electorală   se  sesizează organelor de 
urmărire penală. 
 


	- LEN  nr. 1/ 2011- cu modificările şi completările ulterioare
	- Ordinului nr.3751/29.04.2015 privind metodologia cadru de stabilită si de alegere a structurilor si funcțiilor de conducere
	- H.G. Nr.681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat
	-   Principiilor Cartei universitare aprobată de Senat și MEN
	-  Hotărârilor Senatului UNAGE.
	(2) Principiile care stau la baza procesului de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere sunt următoarele: a) principiul legalităţii; b) principiul autonomiei universitare; c) principiul transparenţei; d) principiul respectări...
	(3) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere se organizează după cum urmează: a) începând cu nivelul de bază pentru constituirea structurilor de conducere; b) începând cu nivelul superior în procesul de ocupare a ...
	Art. 2. Structuri de conducere:
	- Consiliul  departamentului.
	- Consiliul facultății;
	- Senatul universității, Consiliul de administraţie şi Consiliul pentru studii universitare de doctorat - la nivelul universităţii;
	Art. 3. Funcţii de conducere:
	- la nivelul universităţii: Rectorul, Prorectorii , Directorul general administrativ;
	- la nivelul facultăţii; Decanul, Prodecanii;
	- la nivelul departamentului: Directorul de department.
	- IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, respectiv de Directorul acestui consiliu. Funcţia de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată funcţiei de prorector.
	- Rectorul se desemnează prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studentilor din Senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, sau prin concurs...
	Capitolul I. Modalităţi de alegere a funcţiilor de conducere în UNAGE.
	Art. 4. Pentru următoarele funcţii, alegerile se desfăşoară pe bază de vot direct și secret:
	La nivelul departamentului:
	Directorul de departament şi  membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice  şi  de cercetare  titulare.
	La nivelul facultății:
	Reprezentanții cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanții studenţilor sunt aleşi prin vot univer...
	La nivelul universităţii:
	Senatul universitar - membrii senatului universitar sunt stabiliţi prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare, respectiv al tuturor studenților. Persoanele care ocupă una din funcțiile de prorector, decan, prodecan sau...
	Consiliul școlii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă. Din totalul de 7 membri ai Consiliului școlilor doctorale  ale UNAGE, 2 sunt doctoranzi, aleşi prin vot univ...
	Concurs public:
	Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universității. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din  țară ori din străinătate, care pe baza audierii în plenul Consiliu...
	Desemnare directă:
	Prodecanul reprezintă funcție de conducere la nivelul facultății, fiind desemnat în acest scop de către decan.
	Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității, fiind numit în acest scop de către rector, pe baza consultării senatului universitar.
	Procedura de numire a directorului Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat este  stabilită  de  Codul studiilor  universitare  de  doctorat.
	Art. 5. Se declară alese conducerile academice care au obţinut cel puţin jumătate plus unu voturi din numărul membrilor prezenţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
	Atunci când niciunul din candidaţi nu obţine majoritatea, seorganizează un nou tur de scrutin la care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea descrescândă a numărului de voturi "pentru" obţinute.
	Art.6.  Se consemnează într-un proces verbal:
	-  desflăşurarea  şedințelor  de  constituire a structurilor de conducere;
	- derularea  alegerilor, inclusiv rezultatele alegerilor;
	- desfășurarea concursurilor decanilor.
	Art.7.  Contestaţiile pe procedură pentru funcţia de director de departament şi membru în consiliul departamentului, membru în consiliul facultăţii, sau a senatului și rector vor fi depuse la Biroul electoral UNAGE în termen de 48 ore de la afişarea r...
	Art.8. Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou concurs/ alegeri conform prevederilor Cartei universitare. O persoana nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru...
	Art.9. Au drept de vot şi pot fi alese numai persoanele angajate ca titulari în universitate la data alegerilor. La concursul pentru desemnarea decanului, pot participa cadre didactice din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţar...
	Art.10. Cadrele didactice care  îşi depun candidaturile pentru funcțiile de conducere trebuie să întrunească următoarele calităţi profesional - ştiinţifice: să fie personalităţi recunoscute datorită activităţilor didactice, de cercetare şi profesional...
	Art.11. În toate structurile de conducere se va asigura reprezentarea membrilor comunităţii universitare, cadre didactice şi cercetători titulari în universitate din toate domeniile.
	Art.12.  Pentru niciuna din funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare. De asemenea, toate persoanele ce ocupă funcţiile de conducere prevăzute la art.9 - 12, art..15 şi art.16 din Ordinul Ministrului...
	Art.13. Nu pot ocupa simultan funcţii de conducere în cadrul universităţii rude sau afini până la gradul IV şi nici profesorii care deţin funcţii de conducere în alte instituţii de învăţământ superior. De asemenea, persoanele care se află în relație d...
	Art.14. Şedinţele de constituire a noilor structuri de conducere sunt prezidate de decanul de vârstă, asistat de cel mai tânăr membru al  acestora.
	Art.15. Exercitarea mandatului unei noi structuri sau funcții de conducere, cu excepţia  rectorului, începe după validare de către Senatul UNAGE în prima şedinţă, dar nu mai târziu de 30 zile de la alegeri sau concurs.
	Art.16.  Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministerului tutelar, în termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi ce...
	CAPITOLUL II .Organelede conducere și  reprezentare
	Art. 17. Senatul universitar estecompus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanti ai studenţilor. În UNAGE s-a stabilit un număr de 32 de membri în senat (24 cadre didactice şi 8 studenţi). Toţi membrii senatului universitar, ...
	3  Decani la: FICSMT, FT, FAVD;
	4  Prodecani : FICSMT - 2 prodecani, FAVD - 2 prodecani,
	8 Directori de departament:
	FICSMT - 3 directori de departament,
	FT - 1 director de department
	FAVD - 3 directori de departament,
	DPPD este condus de director;
	Consiliul de administraţie al UNAGE este format din: rector, prorectori, decani ai  facultăţilor, directorul general administrativ, un reprezentant al studenților.
	Art. 19. La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face după următoarea procedură:
	Componența membrilor consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secre...
	Art. 20. Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către noul rector al universității. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care pe baza audierii în p...
	Decanul desemnează prodecanii, după avizarea în senat şi numirea lui de către rector.
	Art. 21 Facultatea este condusă de consiliul facultătii, prezidat de decan. Fiecare facultate îşi alege în functie de specific, numărul de reprezentanţi în consiliu. Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare şi a cercetătorilor şt...
	Art. 22. La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare în această structură.
	Art. 23. Reprezentanţii studenţilor:
	Alegerile reprezentanţilor studentilor în consiliile facultăţilor şi în senat sunt organizate de studenţi cu sprijinul logistic al conducerilor  facultăţilor  şi  a  direcției general administrative.
	În perioada stabilită prin calendarul alegerilor se vor organiza adunările studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pe facultăţi pentru a fi aleşi reprezentanţi în senat, consiliul de administrație și consiliile facultăţilor.
	CAPITOLUL III.  Procedura de alegere
	Art 26. Alegerileorganismelor de conducere academică se realizează succesiv, la nivelul departamentelor, facultăţilor şi al universităţii şi sunt organizate de către conducerile în exerciţiu la nivelele respective.
	Art.28. Membrii comisiilor electorale trebuie să fie cadre didactice cu un comportament deontologic și moral ireproşabil.
	Alegerile vor avea loc conform calendarului.Validarea alegerilor de la nivelul departamentelor va fi făcută în primul consiliu al facultăţii, în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor finale.
	Art. 31. La nivelul facultăţii, stabilirea Consiliului facultăţii  se face astfel:
	Componenţa Consiliului facultăţii este de cel mult  75%  cadre didactice şi de cercetare titulare şi, respectiv,cel puţin 25% studenţi;
	Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultății sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare în  facultate;
	Dacă decanul desemnat nu este ales în această structură, va conduce şedinţele Consiliului facultăţii, dar nu va avea drept de vot.
	Numărul reprezentanţilor departamentelor în consiliul facultății se stabileşte de către consiliul în funcţie la data organizării alegerilor, asigurându-se o reprezentare proporţională cu numărul de titulari a departamentelor în consiliu;
	d) Desemnarea reprezentanţilor studenţilor în consiliul facultății se face prin votul universal, direct şi secret al tuturor studenţilor din facultate, conform unor proceduri stabilite de metodologia  de  alegere a studenţilor reprezentanţi. Alegerea ...
	Art. 34. Conducerea fiecărei facultăţi seva îngriji de pregătirea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor, atât la nivel de departamente, cât şi la nivel de facultate. Comisiile electorale au obligaţia ca la sfârşitul alegerilor să...
	Art. 35. În  şedinţele de la nivelul facultăţii, se propun comisiile electorale, care vor fi aprobate de senat. Acestea vor controla corectitudinea și respectarea metodologiei alegerilor pentru consiliile facultăţilor şi vor transmite rezultatul alege...
	Buletinele de vot vor fi ştampilate cu ştampila CONTROL Fiecare departament poate delega câte un reprezentant cu statut de observator, care să asiste şi să facă o numărare în  paralel a voturilor.
	Este interzisă fotografierea cu telefoane mobile sau alte mijloace a buletinelor de vot.
	Pe buletinele de vot vor fi scrise un număr de tabele egal cu numărul de departamente din care este compusă facultatea. Din lista candidaților care doresc să facă parte din consiliul facultății fiecare cadru didactic va alege numărul de persoane repar...
	Sunt declaraţi aleşi, candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul de consilieri repartizat  pentru fiecare departament.
	În caz de egalitate,  se va relua votul numai pentru postul sau posturile respective, în termen de 48 de ore.
	Art. 36. La nivel de universitate:
	Fiecare  facultate poate delega câte un reprezentant cu statut de observator, care să asiste la numărarea voturilor.
	Este interzisă fotografierea cu telefoane mobile sau alte mijloace a buletinelor de vot.
	Pe buletinele de vot sunt scrise în opt tabele numele cadrelor didactice care doresc să facă parte din Senatul UNAGE, câte unul pentru fiecare departament şi unul pentru DPPD. Din aceste tabele, fiecare cadru didactic alege numărul de persoane indicat...
	Sunt considerate alese persoanele pentru carese aplica ştampila VOTAT în patrulaterul destinat în cazul în care votantul alege mai multe nume decât numărul de persoane repartizate pentru fiecare departament, votul este considerat nul pentru rubrica re...
	Sunt  declarați aleși  candidații care întrunesc numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare, în funcție de numărul de senatori repartizaţi pentru fiecare departament. În caz de egalitate,  se va relua votul numai pentru postul sau postur...
	Art.37 . În termen de maximum 14 zile de la alegeri, se constituie şedinţa de validare a noului senat de către vechiul senat. senatul universitar nou-ales, alege prin vot universal, direct şi secret un preşedinte, care conduce şedinţele senatului univ...
	Art.38. Rectorul UNAGE se desemnează pentru perioada 2020-2024 prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studentilor din senatul universitar şi din con...
	Art.39. Logistica  necesară  desfăşurării  alegerilor  va  fi  asigurată  de   direcția general administrativă.
	Art.40. Listele cu candidaţii, CV-urile şi planurile manageriale pentru funcţia de rector vor fi depuse la Comisia electorală UNAGE, conform calendarului.
	Art.41. Adunările generale pe facultăţi în vederea dezbaterii programelor manageriale şi întâlnirea cu candidații la această funcţie vor avea loc conform calendarului.
	Art.42. Comisia electorală va număra voturile şi va întocmi o listă cu candidaţii  înscrişi pentru funcţia de rector în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute precum şi procesul verbal privind rezultatele alegerilor.
	Art.43.În caz de egalitate, alegerile se vor repeta în termen de 5 zile (calendaristice).
	Art.44.   Eventualele contestaţii vor fi depuse la Comisia  electorală  UNAGE în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatului,  care le  va  soluţiona  în 3 zile lucrătoare şi le va trimite la senat pentru validare.
	Art.45.  Rectorul desemnat este confirmat prin Ordin al Ministrului în termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare,  rectorul poate semna  înscrisuri oficiale în calitate de reprezentant al universiății.
	Art.46. Rectorul confirmat prin Ordin al Ministrului, numeşte prorectorii. Aceştia trebuie să aibă abilităţi şi experienţă în domeniu, să fie personalităţi recunoscute datorită activităţilor didactice, de cercetare şi artistice, să aibă aptitudini man...
	Art.47. Rectorul confirmat prin ordinul ministrului, organizează concursul pentru selecţia decanilor. Decanii sunt selectaţi prin concurs public şi sunt validaţi de senat. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facult...
	Candidaţii vor prezenta în faţa consiliului profesoral oferta managerială şi vor răspunde întrebărilor formulate de către membrii consiliului. Avizul esteconsiderat favorabil, în urma obţinerii votului majorităţii membrilor consiliului.
	Art.48.(1) Calendarul concursului şi comisia de concurs sunt stabilite prin decizia Rectorului nou confirmat şi se comunică cu cel putin 15 de zile înainte de şedinţa de avizare  a  candidaţilor în consiliul facultăţii.
	Comisia de concurs este formată, din rector, în calitate de preşedinte, prorectori, în calitate de membri.
	Candidaturile pentru postul de decan se depun cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru şedinţa  de  avizare  a  candidaț ilor  în consiliul  facultăţii.
	Candidaţii vor sustine în faţa comisiei planul managerial de optimizare a procesului didactic şi artistic în facultate pentru următorii 4 ani. De asemenea, vor face dovada cunoaşterii legislaţiei în vigoare din domeniul educatiei. Bibliografia necesar...
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