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METODOLOGIA 
de organizare a alegerilor  în structurile și funcțiile de conducere  

la Universitatea Adventus din Cernica 
 

Mandatul 2020-2024 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Alegerea în funcțiile şi structurile de conducere ale Universității Adventus din 
Cernica se face conform prevederilor Legii 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Cartei UA şi 
ale Ordinului MECS nr. 3751/2015.  

 
Art. 2.  
(1) Structurile de conducere din Universitatea Adventus sunt:  

a) Senatul şi Consiliul de administrație, la nivelul Universității;  
b) Consiliul facultății;  
c) Consiliul departamentului;  

 
(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele:  

a) Rectorul, prorectorul, directorul general administrativ, la nivelul Universității;  
b) Decanul;  
c) Directorul de departament; 
 

Art. 3.  
(1) În alegerea și desemnarea în structurile şi funcțiile de conducere trebuie să fie 

avute în vedere următoarele:  
a) evitarea conflictelor de interese şi a incompatibilităților reglementate de 

Codul de etică și deontologie profesională al UA;  
b) prestanța profesională și/sau managerială a candidaților; 
c) respectarea principiilor proporționalității şi reprezentativității echitabile a 

domeniilor şi specializărilor, conf. art. 72 din Carta UA;  
(2) Nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, nu sunt eligibili în 

structuri de conducere persoanele care au fost sancționate pentru încălcarea normelor de 
etică universitară de către comisia de etică din Universitate. 

(3) Persoanele care ocupă una dintre funcţiile de conducere de prorector, decan, 
prodecan, director de departament pot fi membre în Senatul universităţii, cu condiţia să fie 
alese în această calitate. 

(4) Funcțiile de conducere de rector, decan, director de departament nu se 
cumulează. 

(5) În structurile de conducere vor fi aleși membri şi membri supleanţi, conform 
normelor de reprezentare. 

 
Art. 4.  
(1) Dosarul de candidatură pentru funcțiile de conducere cuprinde:  

a) declarația de candidatură, conform modelului din Anexa 3; 
b) un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește 

să le promoveze la nivelul reprezentat;  
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c) Curriculum Vitae după modelul Europass; 
d) listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale; 
e) avizul UCBAZȘ. 

(2) Biroul electoral validează candidaturile cadrelor didactice și poate respinge orice 
candidatură care nu respectă prevederile Legii nr. 1/2011, Cartei UA, Codului de etică și ale 
prezentei Metodologii. 

Candidații cărora li s-a respins candidatura pot face contestație în termen de 24 de 
ore de la data comunicării. Contestațiile se depun la Biroul electoral, care le înaintează 
Senatului. Senatul le analizează și transmite candidatului rezultatul în termen de 24 de ore, 
afișându-l și pe web-site. 

 
Art. 5.  
(1) Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor 

membrilor cu drept de vot din Facultate/Universitate. Sunt interzise toate practicile care ar 
putea conduce la nerespectarea caracterului secret al votului, indiferent de nivelul la care se 
fac alegerile. Orice încălcare a acestui principiu trebuie adusă de îndată la cunoştinţa 
Biroului electoral al Universităţii, care va lua măsurile impuse de situaţie, conform legii. 

(2) Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată în Universitate, precum și studenții.  

(3) Reprezentarea nu este admisă. 
(4) Persoanele care la data alegerilor au contractul de muncă suspendat nu îşi 

exercită votul în sesiunea corespunzătoare şi nu vor fi luate în considerare la calculul 
cvorumului de prezenţă. Nu pot fi alese în funcţii de conducere persoanele care au împlinit 
vârsta legală de pensionare la data alegerilor. 

(5) Alegerile la nivelul funcțiilor de conducere se realizează pe bază de candidatură. 
(6) Alegerea membrilor pentru structurile de conducere se face din totalul cadrelor 

didactice cu normă de bază în Universitate. Cadrele didactice au dreptul să refuze în scris 
participarea în colectivul de membri eligibili pentru una din structurile de conducere; în acest 
caz nu vor mai apărea pe buletinele de vot. 

(7) Nici un candidat nu poate fi ales în absenţă ori împotriva voinţei sale, exprimate 
în scris. Prin excepţie, poate fi ales candidatul care absentează la data stabilită pentru 
desfăşurarea alegerilor dacă absenţa sa este impusă de îndeplinirea unei activităţi în afara 
localităţii şi în interesul Universităţii, iar acest fapt este atestat prin înscrisuri relevante, 
comunicate de candidat Universităţii sau, după caz, facultăţii anterior acestei date. 

 
Art. 6. În contextul în care Facultatea și Departamentul coincid ca structură, 

alegerea Directorului de departament, a Consiliului departamentului, a reprezentanţilor în 
Consiliul facultăţii și a reprezentanților în Senat are loc la nivelul departamentului în cadrul 
adunării generale ale cadrelor didactice cu drept de vot 

 
Art. 7. Alegerile la nivelul Departamentului, Facultății și Universității, inclusiv a 

rectorului, sunt organizate și supravegheate de către Biroul electoral al Universității, numit de 
către Senat. La încheierea alegerilor, Biroul electoral înaintează Senatului un raport privind 
alegerile de la toate nivelurile. Validarea alegerilor nu poate fi realizată de Senat în lipsa 
acestui raport. În desfășurarea activității sale, Biroul electoral poate solicita asistența 
Rectorului UA și Președintelui Senatului. 

 
Art. 8.  
(1) Noile structuri de conducere intră în funcțiune de la data validării constituirii 

acestora de către Senat. 



 

 
 
 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

Metodologia privind alegerea în structurile și funcțiile de conducere; Ediția: 2;   Anul: 2019 Pagina 3 din 17 

 

(2) Noul director de departament își începe mandatul la data validării alegerii 
acestuia de către Senat.  

(3) Mandatul noului rector începe la data confirmării acestuia prin Ordin Ministrului 
Educației Naționale.  

(4) Prorectorul și decanul își încep mandatul de la data numirii lor prin decizia 
Rectorului 

(5) Până la data validării structurilor de conducere/numirilor pe noile funcții, 
activitatea de conducere este realizată de organele în funcţie la data alegerilor. 

(6) Durata mandatului funcţiilor şi structurilor de conducere este de 4 ani.  
(7) O persoană nu poate ocupa funcția de rector în aceeași instituție, mai mult de 

două mandate succesive, complete. 
 
Art. 9. Calitatea de membru în structurile de conducere se pierde ca urmare a 

încetării contractului de muncă cu Universitatea, cu excepţiile prevăzute de lege, sau a 
încetării calităţii de student. 

 
Art. 10. Neexercitarea de către o persoană, din diverse motive, a funcţiei de 

conducere asumate pe o perioadă mai lungă de 90 de zile lucrătoare cumulate în cursul unui 
an universitar (cu excepţia concediului acordat în condiţiile legii) este considerată ca 
renunţare la respectiva funcţie. în acest caz, succesorul este desemnat cu respectarea 
prevederilor prezentei Metodologii. 

 
Art. 11. În cazul vacantării, pe parcursul duratei mandatului, a unei funcţii de 

conducere sau a unui loc în structurile de conducere ale Universităţii, se procedează la 
alegeri pentru ocuparea funcţiei vacante ori, respectiv, a locului vacant, potrivit prezentei 
Metodologii, în termen de cel mult trei luni de la data vacantării. Termenul se aplică şi în 
cazul revocării titularului unei funcţii de conducere. Modalitatea de desemnare a Rectorului, 
stabilită prin votul exprimat de comunitatea academică la referendumul din data de 
13.06.2019, rămâne valabilă. 

 
Art. 12. În cazul în care titularul unei funcţii de conducere dobândeşte şi o altă 

funcţie, care este incompatibilă cu cea pe care o deţine deja, situaţia de incompatibilitate se 
rezolvă, prin opţiunea titularului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii celei de-a doua 
funcţii. Funcţia rămasă vacantă în urma exercitării opţiunii se ocupă potrivit prevederilor 
Cartei şi ale prezentei Metodologii pentru acea funcţie. 

 
Art. 13.  
(1) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii şi în Senat sunt aleşi de către 

studenţi, conform prezentei metodologii și a Codului drepturilor și obligațiilor studenților. 
Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii poate avea loc odată cu aceea 
pentru reprezentanţii studenţilor în Senat. 

(2) Mandatul unui reprezentant student în Consiliul facultăţii sau în Senat este de cel 
mult 4 ani şi se încheie odată cu legislatura pentru care au fost aleși sau cu încheierea 
calității de student.  

(3) Un student poate fi reales o singură dată ca membru al Senatului/Consiliului 
facultății, fără ca durata cumulată a celor două mandate să depășească 4 ani.  

 
Art. 14.  
(1) Perioada de alegeri începe la data de 1 octombrie, cu respectarea calendarului 

aprobat de Senatul Universităţii, conform Anexa 1. 
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(2) Durata unei sesiuni de alegeri nu poate depăşi două luni. 
 
Art. 15. Cvorumul de prezenţă: Alegerile pentru o structură de conducere sau 

pentru ocuparea unei funcţii de conducere sunt valide dacă participă cel puţin jumătate plus 
unu din electorii cu drept de vot înscriși în listele de votare. Cvorumul de prezenţă pentru 
alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile Universităţii este îndeplinit dacă participă la 
vot cel puțin 30% din totalul studenților înscriși la data de 1 octombrie . 

Dacă la primul tur nu se realizează cvorumul de prezență, se organizează un al 
doilea tur de scrutin în cel mult 7 zile lucrătoare. 

Cvorumul de prezență nu se modifică la reluarea unei proceduri. 
 
Art. 16.  
(1) Cvorumul de vot: Sunt declarate alese în structurile de conducere persoanele 

care întrunesc numărul cel mai mare din numărul de voturi ”pentru”, în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi până la completarea locurilor eligibile.  

(2) În caz de balotaj, dacă mai mulți candidați obțin același număr de voturi pentru 
ultima poziție eligibilă, se organizează un alt tur de alegeri, în aceeași adunare sau într-una 
ținută în termen de cel mult 7 zile lucrătoare, cu participarea respectivilor candidați.  

(3) Sunt declarați aleși în funcțiile de conducere, acolo unde acestea sunt ocupate 
pe bază de alegeri, candidații care întrunesc cel puțin jumătate plus unu din voturile valabil 
exprimate. Dacă nici un candidat nu întrunește această majoritate, se va organiza un al 
doilea tur de alegeri, în aceeași adunare sau într-una ținută în termen de cel mult 7 zile 
lucrătoare, în care vor participa doar primii doi clasați din primul tur. Cvorumul minim de vot 
este valabil și pentru candidatul unic. 

(4) Dacă nici în urma noului tur nu se obţine majoritatea cerută sau, respectiv, nu 
poate fi realizată departajarea candidaţilor, adunarea de alegeri se reconvoacă pentru o dată 
ce nu va depăşi 15 zile de la data precedentei adunări, în vederea ocupării poziţiei/poziţiilor 
rămasă/rămase neocupate. Adunării astfel convocate i se aplică prevederile art. 15 şi art. 16     
privind cvorumul de prezenţă şi cvorumul de vot. 

(5) Cvorumul de vot nu se modifică la reluarea unei proceduri. 
 
Art. 17. Desfăşurarea fiecărei sesiuni de alegeri este consemnată într-un proces-

verbal întocmit de către Biroul electoral, care menţionează cvorumul de prezenţă, cvorumul 
de vot, rezultatele votării şi numele celui ales/celor aleşi, semnat de toți membrii biroului 
electoral. La procesul-verbal se ataşează buletinele de vot. Procesul-verbal şi buletinele de 
vot se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de cel puţin 5 ani. 

 
II. ALEGERI LA NIVEL DE DEPARTAMENT 

 
Art. 18. Directorul și membrii Consiliului departamentului sunt aleși prin votul 

universal, direct și secret, al tuturor membrilor personalului didactic și de cercetare titular din 
cadrul departamentului. 

 Art. 19. Consiliul departamentului este alcătuit din personal didactic titular. Acesta 
va fi format dintr-un număr impar de membri, respectiv 5 membri, incluzându-l pe directorul 
de departament. În cazul în care unul dintre cei 4 membri ai departamentului este ales 
director de departament, locul rămas vacant va fi ocupat de următorul cadru didactic clasat 
în ordinea voturilor exprimate pentru alegerea membrilor Consiliului Departamentului, cu 
respectarea ponderilor pe specializări/domenii. 
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Art. 20. În Consiliul departamentului sunt reprezentate domeniile și specializările 
gestionate de departament. Ponderea reprezentanților domeniilor, specializărilor este 
următoarea: 1 post Teologie, 1 post Asistență socială, 2 posturi Științe ale educației. 

Art. 21. Sunt eligibili pentru a candida la funcția de Director de departament numai 
membrii departamentului cu drept de vot.  

 
III. ALEGERI LA NIVEL DE FACULTATE 

 
3.1 Consiliul facultății 
Art. 22.  
(1) Consiliul facultății este format din maximum 75% reprezentanți ai cadrelor 

didactice și de cercetare titulare din facultate și din minimum 25% reprezentanți ai studenților 
din facultate. Reprezentanţii 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 reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către 
studenţii facultăţii. 

(2) Consiliul facultății se compune dintr-un număr impar de membri plini, respectiv 9 
membri, dintre care 6 cadre didactice (67%) și 3 studenți (33%). Fiecare 
domeniu/specializare are o pondere egală de reprezentativitate, atât pentru cadrele didactice 
cât și pentru studenți, conform Anexei 2. 

(3) Numărul de membri supleanți în Consiliul facultății este de 3 cadre didactice. 
(4) Calitatea de membru și membru supleant în Consiliul Facultății se dobândește 

numai pe bază de alegeri, pentru această structură neexistând membri de drept. 
 
Art. 23.  
(1) Departamentul își desemnează prin vot reprezentanții în Consiliul facultății, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din prezenta Metodologie, la aceeași dată la care are loc 
alegerea Directorului de departament și a Consiliului departamentului. 

(2) Sunt declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi 
valabil exprimate, în limita numărului de locuri alocate. 

(3) Calitatea de membru supleant se obține din următorii clasați în ordinea 
numărului de voturi obținute, cu respectarea numărului de locuri alocate, conform principiului 
reprezentativității. 

(3) Reprezentanții studenților în Consiliu sunt aleși prin vot universal, direct şi secret 
de către studenții Universității pe bază de candidaturi. 

(4) Biroul electoral al Universității supraveghează modul de desfășurare a alegerilor 
întocmind un proces verbal privind rezultatul votului care va fi înaintat Senatului. 

(5) Senatul analizează și validează alegerea membrilor noului Consiliu. În cazul în 
care constată încălcări ale prevederilor legale sau ale Cartei, Senatul poate hotărî 
organizarea de noi alegeri, care vor avea loc în termen de o săptămână de la data hotărârii 
în acest sens a Senatului. 

(6) Președintele Consiliului facultății este decanul. 
 
3.2. Selecția Decanului 

Art. 24. Funcția de decan al Facultății se ocupă prin desemnare de către rectorul 
Universității, pe baza unui concurs public organizat de rectorul nou ales, și validat de Senatul 
universitar. 

 
Art. 26. Au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea funcției de decan 

persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, 
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care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la 
concurs. 

 
Art. 27. Candidații depun la registratura universității dosarul de candidatură, 

conform art. 4 din prezenta Metodologie, în limba română, conform calendarului anunțat de 
către rector pentru desfășurarea probei de concurs.  

 
Art. 28. Rectoratul asigură publicitatea candidaturii şi a documentelor însoțitoare 

prin afișare la avizier şi prin publicarea pe pagina web a Universității, într-o secțiune dedicată, 
înainte de data anunțată de către Rector pentru desfășurarea probei de concurs. 

 
Art. 29.  
(1) Consiliul facultății are obligația de a aviza cel puțin 2 candidați, prin vot direct şi 

secret, cu majoritatea simplă a membrilor Consiliului, dacă numărul lor reprezintă cel puțin 
două treimi din numărul total al membrilor. Nu există interdicţia de a vota favorabil pentru mai 
multe candidaturi. 

(2) Avizarea candidaturilor se va face de către Consiliul facultății, în urma analizării 
dosarului şi a audierii în plenul şedinţei de Consiliu, înainte de data anunțată de către rector 
pentru desfășurarea probei de concurs.  

(3) Consiliul facultăţii înaintează rectorului lista candidaţilor, în ordinea numărului de 
voturi obţinute de fiecare candidat, împreună cu procesul verbal al şedinţei de avizare și 
dosarele candidaților. Rezultatele avizării candidaților se fac publice prin publicarea pe 
pagina web, într-o secțiune dedicată.  

 
Art. 30.  
(1) Candidații desemnați de Consiliu vor susține proba de selecție în fața unei 

comisii numită și prezidată de rector. Proba de selecție constă în analiza dosarului și  
prezentarea programului managerial urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.  

 
Art. 31.  
(1) Rectorul desemnează persoana care va ocupa funcția de decan, în baza 

următoarelor criterii:  
a) Opţiunea Consiliului facultăţii: 20 puncte; 
b) Performanţa didactică şi ştiinţifică: 20 puncte; 
c) Experienţa managerială: 20 puncte; 
d) Susţinerea planului de management de către candidat: 40 puncte; 

(2) În cazul în care Rectorul respinge toate candidaturile, va declanșa organizarea 
unei noi selecții.  

(3) În ipoteza prevăzută la alin. (2), Consiliul Facultății nu poate aviza doar 
candidaturile prezentate anterior. 

 
Art. 32 În procesul verbal al comisiei de selecție, se vor preciza: data şi ora 

derulării concursului; membrii comisiei de concurs prezenţi; numele candidaţilor care s-au 
prezentat la interviu precum şi durata acestuia; numele şi prenumele fiecărui candidat şi 
punctajul obţinut de fiecare dintre candidaţi; numele candidatului declarat admis (selectat). 

Procesul verbal al Comisiei de selecție se semnează de toţi membrii comisiei 
prezenţi. 

Se declară admis (selectat) candidatul care are punctajul cel mai mare. 
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Art. 33. Concursul de selecţie a decanului are loc conform calendarului aprobat de 
rector. Comisia de selecție va publica data stabilită pentru derularea interviului de susţinere 
a planului de management al candidaţilor la funcţia de decan şi după finalizarea interviului, 
rezultatele concursului. 

 
Art. 34. Membrii comisiei de selecție trebuie să nu fie în stare de incompatibilitate 

cu candidaţii la concursul pentru funcţia de decan, conf. art.130, alin 1 (b) din LEN. În cazul 
existenţei unei astfel de situaţii, au obligaţia să anunţe în scris rectorul, în termen de 24 de 
ore de la finalizarea validării candidaţilor de către Consiliul facultăţii. 

 
Art. 35. Candidaţii care nu au fost selectaţi pot formula contestaţii cu privire la 

modul de desfăşurare a concursului, în termen de 48 de ore de la anunţarea rezultatelor, la 
Registratura UA. Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită de Rector în 
termen de 48 de ore de la depunerea acestora. 

 
Art. 36. Concursul de selecţie pentru funcţia de decan va fi validat de către Senat, 

după care Rectorul emite decizia de numire. 
 
Art. 37. După numirea lui de către rector, decanul devine membru de drept al 

Consiliului Facultăţii. În cazul în care un decan nu face parte din Consiliul ales iniţial, 
componenţa acestuia va fi completată cu noul decan. Pentru a respecta reprezentarea de 
min. 25% a studenţilor în Consiliul facultăţii, dacă va fi necesar, studenţii vor desemna şi ei 
un reprezentant suplimentar în Consiliu. 

 
IV. ALEGERI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII 

 
4.1 Senatul UA  
Art. 38. Senatul universitar este compus din maximum 75% cadre didactice şi de 

cercetare, respectiv din minimum 25% reprezentanți ai studenților. Toţi membrii senatului 
universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 
didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. 

 
Art. 39.  
(1) Senatul UA este format din 13 senatori, dintre care 9 cadre didactice/cercetători 

(69%) și 4 studenți (31%). 
(2) Pentru a respecta principiul reprezentativității, se alocă fiecărui program de studii 

cel puțin 1 loc în Senat, indiferent de numărul de cadre didactice și de cercetare titulare și de 
numărul de studenți. 

(3) Repartizarea locurilor în Senatul Universității se face potrivit Anexei 2, care face 
parte integrantă din prezenta Metodologie. 

(4) Numărul de membri supleanți în Senat este de 3 cadre didactice. 
(5) Calitatea de membru și membru supleant în Senat se dobândește numai pe 

bază de alegeri, pentru această structură neexistând membri de drept. 
 
Art. 40. Facultatea își desemnează prin vot reprezentanții în Senat, în conformitate 

cu prevederile art. 6 din prezenta Metodologie, la aceeași dată la care are loc alegerea 
directorului de departament și a consiliului departamentului. 

 
Art. 41. (1) Sunt declarați aleși în Senat membrii eligibili ai departamentului care au 

obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, în limita numărului de locuri alocate. 
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(2) Calitatea de membru supleant se obține din următorii clasați în ordinea 
numărului de voturi obținute, cu respectarea numărului de locuri alocate, conform principiului 
reprezentativității. 

 
Art. 42. Biroul electoral al Universității supraveghează modul de desfășurare a 

alegerilor întocmind un proces-verbal privind rezultatul votului care va fi înaintat Senatului. 
 
Art. 43. Analizarea și validarea alegerilor pentru noul Senat este în competența 

Senatului aflat în funcțiune la data organizării acestora. În cazul în care constată încălcări ale 
prevederilor legale sau ale Cartei, Senatul poate hotărî organizarea de noi alegeri, care vor 
avea loc în termen de o săptămână de la data hotărârii în acest sens a Senatului. 

  
4.2. Președintele Senatului 
Art. 44.  
(1) Senatul Universității alege, prin vot direct și secret, un președinte dintre cadrele 

didactice care sunt membri ai Senatului.  
(2) Dosarele de candidatură pentru funcția de Președinte al Senatului vor fi 

publicate pe pagina web şi la avizierul Universității, conform calendarului. Dosarul de 
candidatură cuprinde: Declarația de candidatură, CV și avizul UCBAZȘ. 

(3) Alegerea Președintelui Senatului are loc în ședința de constituire a Senatului nou 
ales. Ședința de constituire este convocată de rectorul în exercițiu, în cel mult 30 de zile de 
la data încheierii alegerilor şi este condusă de cel mai în vârstă membru al Senatului nou 
ales. Vechiul Senat se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Senat. 

(4) Desfășurarea sesiunii de alegere a Rectorului se consemnează într-un proces-
verbal care va cuprinde rezultatul votului, lista de prezență la vot și buletinele de vot. 

 
Art. 45. Comisiile de specialitate din cadrul Senatului sunt propuse de Președintele 

Senatului și aprobate de Senat prin vot deschis. Din Senat nu poate face parte rectorul. 
 
4.3. Rectorul UA  
Art. 46.  
(1) Rectorul este ales prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor 

didactice, cercetătorilor din Universitate şi al reprezentanților studenților din Senat și din 
Consiliul facultății, în conformitate cu rezultatul Referendumului privind modalitatea de 
desemnare a Rectorului din 13 iunie 2019. 

(2) Pot candida pentru funcția de Rector cadrele didactice și de cercetare care se 
bucură de exercițiul drepturilor electorale în cadrul Universității.  

 
Art. 47.  
(1) Candidații la funcția de Rector vor depune la Registratura Universității dosarul de 

candidatură, conform art. 4 din prezenta Metodologie, conform calendarului alegerilor.  
(2) Dosarele de candidatură pentru funcția de Rector vor fi publicate pe pagina web 

şi la avizierul Universității, conform calendarului. 
 
Art. 48. Desfășurarea sesiunii de alegere a Rectorului se consemnează într-un 

proces-verbal care va cuprinde rezultatul votului, lista de prezență la vot și buletinele de vot. 
 
Art. 49. Rectorul ales de comunitatea universitară este supus procedurii de 

confirmare prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la data alegerii. 
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Exercitarea funcției de rector din mandatul anterior încetează odată cu confirmarea noului 
rector. 

 
Art. 50. Rectorul confirmat încheie cu Senatul un contract de management care 

cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială, precum și drepturile și obligațiile 
părților contractante. 

 
 
4.4. Prorectorul 
Art. 51. Rectorul confirmat își numește prorectorul, cu respectarea prevederilor Legii 

Educației Naționale, Art. 211, Alin. (2), după consultarea prealabilă a Senatului. Opinia 
Senatului nu este obligatorie pentru Rector. 

Art. 52. Poate fi desemnată ca prorector numai persoana care, în scris, își exprimă 
acordul privind susținerea executivă a planului managerial al Rectorului. 

 
Art. 53. Atribuțiile prorectorului sunt stabilite de către Rector. Durata mandatului de 

prorector este de patru ani, fără a putea depăși data încetării mandatului rectorului. 
 
4.5. Bordul director, Consiliul de administrație și Directorul General 

Administrativ 
 
Art. 54. Bordul director al UA este numit de Uniunea de Conferințe a Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea din România. 
 
Art. 55. Consiliul de administrație este format din 5-9 membri numiți de către 

UCBAZŞ (Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România), 
pentru o perioadă de 4 ani. 

 
Art. 56. Preşedintele Consiliului de administraţie este numit de către UCBAZȘ. El 

poate fi rectorul sau o altă persoană, potrivit legii. 
 
Art. 57. Postul de Director General Administrativ se ocupă în urma concursului 

organizat de Consiliul de administraţie, sub coordonarea Bordului Director al UA. Concursul 
se validează de către Senat, iar numirea directorului pe post se face de către Rector. 
Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al 
acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului rector. 

 
V. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR 

 

Art. 58. (1) Reprezentanții studenților în Senat și în Consiliul facultății se aleg prin 
votul întregii comunități studențești aparținând Universității/Facultății, pe bază de 
candidatură 

(2) Pentru fiecare structură de conducere, studenții aleg trei membri supleanți, cu 
respectarea principiului reprezentativității. 

 

Art. 59. Studenții au obligația de a constitui un birou electoral propriu care are 
următoarele atribuții: 

- Funcționează într-o locație corespunzătoare asigurată de conducerea facultății. 
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- Întocmește, cu sprijinul secretariatului facultății, listele de votanți cuprinzând 
studenții existenți în facultate, la data alegerilor; 

- Stabilește împreună cu Biroul electoral locul de desfășurare al alegerilor; 
- Primește candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel 

puțin egal cu suma numărului membrilor și membrilor supleanți, conform 
normelor de reprezentare din Anexa 2; 

- Întocmește buletinele de vot, având candidații înscriși în liste în ordinea 
depunerii autopropunerilor; buletinele de vot vor fi ștampilate la Biroul Electoral 
cu ștampila “CONTROL”. 

- Informează comunitatea studențească privind alegerile studenților utilizând 
site-ul UA, avizierele facultăților și ale căminelor. 

- Supraveghează desfășurarea scrutinului; 
- Realizează numărătoarea votului; 
- Întocmește procesul-verbal al alegerilor pe care îl transmite Biroului Electoral al 

UA, în aceeași zi. La procesul-verbal se anexează lista de prezență la vot, lista 
candidaților aleși (membri și membri supleanți) și buletinele de vot; 
 

Art. 60. Biroul electoral al UA verifică îndeplinirea condițiilor de validare a alegerilor 
studențești și înaintează un raport către Senat. După terminarea perioadei de alegeri la 
nivelul studenților, Senatul validează rezultatele alegerilor pentru Consiliile Facultăților și 
Senat și decide, după caz reprogramarea acestora, conform cu prezenta Metodologie. 

 

VI. DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VOTARE 
 

Art. 61. Biroul electoral are următoarele atribuții în procesul de organizare și 
desfășurare a fiecărei proceduri de vot, corespunzătoare structurilor și funcțiilor de 
conducere: 

- Întocmește listele de votanți și le postează pe web-site-ul dedicat alegerilor; 
- Întocmește listele de candidați eligibili și le postează pe web-site-ul dedicat 

alegerilor; 
- Întocmește buletinele de vot cu candidații eligibili. Buletinele de vot se 

ștampilează la Biroul Electoral cu ștampila “CONTROL”; 
- Întocmește listele de prezență la vot; 
- Stabilește locația în care se amplasează cabinele de vot; 
- Verifică respectarea cvorumului de prezență, pe baza listelor de votanți; 
- Verifică respectarea cvorumului de vot; 
- Organizează procedura de alegeri conform calendarului; 
- Informează permanent comunitatea academică cu privire la calendarul 

alegerilor și procedura de vot; 
- Întocmesc procesele-verbale cu rezultatul votului; 
- Întocmesc și comunică Senatului raportul cu privire la rezultatul alegerilor. 

 
Art. 62. La urne, membrii biroului electoral îl identifică pe votant în baza actului de 

identitate. Votantul semnează în tabelul nominal de prezență și primește buletinul/buletinele 
de vot. 

 
Art. 63. Exprimarea votului ”pentru” se face prin aplicarea ștampilei “VOTAT” în 

dreptunghiul conținând numele candidatului ales/persoanei votate. 
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Art. 64. Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în oricare din următoarele 
situații: 

- nu este aplicată ștampila “CONTROL”; 
- nu este aplicată ștampila “VOTAT”; 
- ștampila “VOTAT” nu este aplicată în interiorul unui dreptunghi ce conține 

numele unei persoane; 
- se aplică ștampila votat unui număr mai mare de candidați decât numărul 

maxim de poziții eligibile. 
- apar mențiuni suplimentare, semne grafice, sau orice altă scriitură. 

 
Art. 65. Buletinul de vot se introduce personal de către votant în urna/urnele de vot. 
 
Art. 66. Urna de vot va fi sigilată cu un sigiliu purtând ștampila Universității.  
 
Art. 67. La încheierea fiecărei sesiunii de votare, Biroul electoral întocmește un 

proces-verbal privind desfășurarea votului și rezultatul acestuia pentru fiecare 
structură/funcție de conducere. La procesul-verbal se anexează, tabelul nominal cu 
semnăturile electorilor prezenți, buletinele de vot. 

 
VII. DISPOZIȚII FINALE 

 
Art. 68 Prezenta Metodologie se aplică procesului de alegeri pentru toate funcțiile și 

structurile de conducere ale Universității în aul electoral 2019-2020 precum și pe întreaga 
durată a mandatului organelor alese. 

Orice loc devenit vacant în timpul legislaturii se ocupă conform prevederilor 
prezentei Metodologii.  

 
Art. 69. Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării sale de către 

Senatul UA, respectiv 9 octombrie 2019. 
Calendarul de alegeri și alte documente întocmite cu respectarea prezentei 

metodologii, reprezintă acte emise în aplicarea prezentei metodologii. 
 
 
 

Președintele Senatului,     Rector, 
Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan   Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv 
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ANEXA 1  
La Metodologia privind alegerea în structurile şi funcțiile de conducere din  

Universitatea Adventus 
 

Calendarul alegerii noilor structuri și funcții de conducere 
Mandatul 2020-2024  

 

Procedura Data / Perioada 

Ședința Senatului privind stabilirea calendarului, 
cotelor de reprezentare și aprobarea Metodologiei 
privind alegerile pentru mandatul 2020-2024  
Desemnarea Biroului Electoral al UA 

octombrie 2019 

Informarea comunității academice privind alegerile octombrie 2019 – februarie 2020 

Afișarea listelor electorale Până la data de 15 noiembrie 

I. Alegeri pentru reprezentanții studenților 

Depunerea candidaturilor: 2 – 9 decembrie 2019 

Desfășurarea  alegerilor reprezentanților 
studenților: 

11 decembrie 2019, orele 9-16 

Publicarea rezultatelor alegerilor: 12 decembrie 2019 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin 
pentru alegerea reprezentanților studenților: 

17 decembrie 2019, orele 9-16 

II. Alegerea membrilor în Consiliului departamentului, în Consiliului facultății, în 
Senatul universității. Alegerea Directorului de Departament 

Depunerea candidaturilor pentru funcția de 
Director de departament: 
Publicarea documentelor candidaților: 

6 - 9 ianuarie 2020 

Validarea candidaturilor și comunicarea 
rezultatului: 

10 ianuarie 2020 

Data desfășurării alegerilor: 15 ianuarie 2020, orele 9-16 

Publicarea rezultatelor alegerilor:  16 ianuarie 2020 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin: 22 ianuarie 2020, orele 9-16 

Validarea de către Senatul în exercițiu a alegerilor 
noilor structuri și a Directorului de departament:  

23 ianuarie 2020 

III. Alegerea Președintelui Senatului 

Depunerea candidaturilor pentru funcția de 
Președinte al Senatului: 
Publicarea documentelor candidaților: 

27 - 30 ianuarie 2020 

Validarea candidaturilor și comunicarea 
rezultatului: 

31 ianuarie 2020 

Ședința de constituire a noului Senat și alegerea 
Președintelui Senatului: 

5 februarie 2020 

IV. Alegerea Rectorului 

Depunerea candidaturilor: 
Publicarea documentelor candidaților: 

6 – 13 februarie 2020 

Validarea candidaturilor și comunicarea 
rezultatului: 

14 februarie 2020 

Desfășurarea alegerilor: 19 februarie 2020, orele 9-16  

Publicarea rezultatelor alegerilor: 20 februarie 2019 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin 26 februarie 2020, orele 9-16 
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Procedura Data / Perioada 

pentru alegerea Rectorului: 

Validarea alegerilor Rectorului de către Senat:  27 februarie 2020 

Perioada de confirmare a Rectorului 1 – 30 martie 2020 

Selecția decanului 
Numirea prorectorului 

15 zile de la data confirmării 
rectorului 

Eventuale contestații ale candidaților la funcțiile de conducere sau cu privire la procedura de vot se depun la 

Biroul electoral în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului. 
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ANEXA 2  
La Metodologia privind alegerea în structurile şi funcțiile de conducere din  

Universitatea Adventus 
 

Norme de reprezentare în structurile de conducere 
2019-2020 

 
Specializare Nr. CD cu 

NB 
Nr. 

studenți 
unici 

Nr. CD în 
Depart. 

 

Norma de 
reprezentare în 

CONSILIUL 
FACULTĂȚII 

Norma de 
reprezentare în 

SENAT 

Nr.  
CD 

Nr. 
Stud. 

Nr.  
CD 

Nr. 
Stud. 

TOTAL 
din care: 14 169 4 9 13 

TP 4 55 1 2 1 3 1 

AS 5 41 1 2 1 3 1 

PIPP 5 73 2 2 1 3 2 

Norma de reprezentare se stabilește luând în considerarea numărul cadrelor didactice și al studenților 
pe programe de studii, la data de 1 octombrie, al anului electoral. 

 
 

Cadre didactice cu norma de bază la UA, 1 oct. 2019 
1.  Lect. univ. dr. Cracană-Iosub Flavia AS 

2.  Conf. univ. dr. Dumitrana Magdalena PIPP 

3.  Lect. univ. dr. Duţă Daniel Sorin AS 

4.  Lect. univ. dr Maftei Nicoleta-Laura PIPP 

5.  Conf. univ. dr. Mihai Georgeta  PIPP 

6.  Lect. univ. dr. Modoran Gheorghe TP 

7.  Conf. univ. dr. Moţ Laurenţiu-Florentin TP 

8.  Lect. univ. dr. Niculiţă Zenobia PIPP 

9.  Conf. univ. dr. Paraschiv Roxana AS 

10.  Lect. univ. dr. Peicu Virgiliu TP 

11.  Prof. univ. dr. Rodat Elena-Simona AS 

12.  Lect. univ. dr. Sofrone Mihaela AS 

13.  Lect.univ. dr. Spătărelu Eliza PIPP 

14.  Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan TP 
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ANEXA 3  
La Metodologia privind alegerea în structurile şi funcțiile de conducere din  

Universitatea Adventus 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ 

Numărul și data înregistrării_______________ 

 Subsemnatul/a ______________________________________________________ 
cadru didactic titular în cadrul Departamentului Teologie-Asistență socială-Științe ale educației, 
Facultatea de Teologie și Științe sociale, având funcţia didactică de ___________________________, 
depun prezentul dosar de candidatură pentru funcţia de ____________________________________ 

 
Declar pe propria răspundere următoarele: 
 

1. Nu am împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de art. 289(1) din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, respectiv 65 de ani.  

2. Nu am fost/am fost evaluat. Dacă am fost evaluat: anul evaluării……………….; 
calificativul……………………………….. 

3. Nu mă aflu în conflict de interese, respectiv: 
a) soţul/soţia sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv nu sunt alese în structurile de 

conducere ale Universității Adventus, pe posturi superioare sau inferioare ierarhic 
postului pe care candidez;  

b) soţul/soţia sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv nu sunt cadre didactice titulare 
în cadrul departamentului pentru a cărui conducere candidez; 

c) nu deţin funcţie de conducere şi/sau nu fac parte din organisme de conducere în alte 
universităţi; 

d) nu desfăşor activităţi didactice, în calitate de cadru didactic asociat, la unităţi de 
învăţământ superior care nu au  încheiate cu Universitatea Adventus protocoale de 
colaborare. 

În situaţia în care conflictul de interese apare ulterior momentului validării  rezultatului 
alegerilor, în termen de 7 zile de la apariţia conflictului, mă oblig să renunţ la funcţia de 
conducere, anunţând în scris conducerea instituţiei. 

4. Sunt de acord cu publicarea on line a documentelor de candidatură pe site-ul 
www.uadventus.ro, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter 
personal. 

5. Declar că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele universitare pentru 
candidatura depusă şi că am cunoştinţă de îndatoririle aferente calităţii pentru care candidez, 
pe care mă oblig a le îndeplini corespunzător în cazul în care voi fi ales. 

 
Anexez: CV-ul, lista realizărilor profesionale, programul managerial (...........pagini) în 

format clasic şi electronic 
 
 
 
Data                                                                                                               Semnătura 
 
 
NOTĂ: Toate documentele depuse vor fi semnate și numerotate de către candidat. 
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ANEXA 4  
La Metodologia privind alegerea în structurile şi funcțiile de conducere din  

Universitatea Adventus 
 

UNIVERSITATEA ADVENTUS 

PROCES-VERBAL PRIVIND CONSEMNAREA REZULTATULUI ALEGERILOR 

pentru ____________________________________________________________  

din data ____/____/__________ 

 

I. Prezenţa la vot: 
Numărul total al alegătorilor cu drept de vot  
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne  
Numărul minim al alegătorilor necesari pentru cvorum  
Gradul de participare la vot (%)  

Lista nominală de prezenţă, cu semnăturile membrilor participanţi, este anexată 
prezentului proces-verbal. 

 
II.  Perioada de depunere a candidaturilor: 
Candidaturile au fost depuse în perioada __________________________________ 
 
III.  Candidaturi depuse: 
1. [gradul didactic, numele şi prenumele candidatului], nr de înreg. _______ 
2. [gradul didactic, numele şi prenumele candidatului], nr de înreg. _______ 
3. [gradul didactic, numele şi prenumele candidatului], nr de înreg. _______ 
4. [gradul didactic, numele şi prenumele candidatului], nr de înreg. _______ 

Dosarele de candidatură sunt anexate prezentului proces-verbal. 
 
IV. Modalitatea de votare: 
Vot secret, desfăşurat la data ____/____/__________în intervalul orar _____:_____. 

Voturile exprimate sunt anexate prezentului proces-verbal. 
 
V. Rezultatul votării: 
Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  
Numărul total al voturilor valabil exprimate  
Numărul voturilor nule  
Numărul voturilor albe  
Numărul minim al voturilor necesare / candidat  
  

Starea sigiliilor de pe urnă, la încheierea votării ____________________________________ 
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor şi a modului de soluţionare, precum şi a 

contestaţiilor înaintate Biroului electoral: _________________________________________________ 
 
 
în urma numărării voturilor valabil exprimate, a fost declarat ales/au fost declaraţi 

aleşi, candidatul/candidaţii: 

[gradul didactic, numele şi prenumele candidatului] Nr. voturi 

1.   
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2.   

3.  

…  

 
Candidatul/candidaţii care nu a fost ales/nu au fost aleşi a/au întrunit următoarele 

voturi: 

[gradul didactic, numele şi prenumele candidatului] Nr. voturi 

1.  

2.   

3.   

…  

 
Prezentul proces-verbal se depune la Secretariatul Universității, unde se păstrează 

pe întreaga durată a mandatului, după care se arhivează. 
 
 
Biroul Electoral, 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
5. __________________________________ 
6. __________________________________ 
7. __________________________________ 

 


