METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ȘI
FUNCȚIILE DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE
UNIVERSITĂȚII ANDREI ȘAGUNA DIN CONSTANȚA
I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1.
(1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea educaţiei naţionale
nr. 1/5.01.2011, cu modificările și completările ulterioare, cu OMECS nr. 3751/18.05.2015,
privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru
alegerea modalităţii de desemnare a rectorului şi cu prevederile Cartei universitare.
(2) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere din UAS se
desfăşoară în perioada 14.10.2019-10.04.2020.
Art. 2.
(1) Structurile de conducere în UAS sunt: senatul universitar şi consiliul de administraţie,
consiliul facultăţii și consiliul departamentului
(2) Funcţiile de conducere sunt: rectorul, prorectorii şi directorul general administrativ, la
nivelul Universităţii, decanul şi prodecanii, la nivelul facultăţii, directorul de departament, la
nivelul departamentului.
Art. 3.
(1)Alegerile în structurile de conducere sunt organizate de către conducerile în exerciţiu la
nivelul respectiv, conform calendarului de alegeri şi normelor de reprezentare stabilite prin
cartă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
(2) Alegerea în structurile de conducere se face prin vot universal, direct, secret şi egal astfel:
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din departament, pentru Consiliul departamentului;
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din facultate, pentru reprezentanţii cadrelor didactice
şi de cercetare în Consiliul facultăţii şi studenţii facultăţii pentru reprezentanţii studenţilor în
Consiliul facultăţii;
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din universitate, pentru reprezentanţii lor în Senatul
universitar şi toţi studenţii universităţii, pentru reprezentanţii studenţilor în Senatul
universitar;
- membrii senatului universitar, pentru preşedintele senatului.
Art. 4.
Desemnarea în funcţiile de conducere se realizează astfel:
- directorul departamentului este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de către cadrele
didactice şi de cercetare titulare din departament;
- rectorul este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de către cadrele didactice şi de
cercetare titulare din Universitate şi de reprezentanţii studenţilor în senatul universitar şi în
consiliile facultăţilor;
- prorectorii sunt numiţi de rectorul nou-ales;
- decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de rectorul nou-ales;
- prodecanii sunt numiţi de către decanul nou-ales.

- membrii consiliului de administrație sunt numiți de Președintele Fundației Andrei Șaguna
Art. 5.
(1) Durata mandatului în structurile şi funcţiile de conducere este de patru ani.
(2) Funcţiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de departament,
precum şi funcţiile asimilate acestora nu se cumulează.
(3)Dacă un cadru didactic ales într-o funcţie de conducere este ulterior ales într-o altă funcţie
de conducere, superioară, se vor organiza la nivelul inferior, noi alegeri pentru înlocuirea
acestuia.
(4) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde şi ca urmare a încetării
contractului de muncă sau a încetării calităţii de student. Locurile rămase vacante se ocupă
prin aceeaşi procedură ca la alegeri.
(5) În perioada de tranziţie de la mandatul în exerciţiu la noul mandat, persoanele care deţin o
funcţie de conducere în vechiul mandat (decani, prodecani, secretari ştiinţifici, rector,
prorectori) şi candidează pentru o altă funcţie de conducere în noul mandat, fiind aleşi în
funcţia pentru care au candidat, rămân în vechea funcţie de conducere până la sfârşitul
mandatului.
Art. 6.
(1)Alegerile pentru funcţiile de rector, decan şi director departament se fac pe bază de
candidaturi.
(2) În vederea creşterii eficienţei manageriale şi a competenţei, Senatul universităţii
recomandă comunităţii universitare aprecierea candidaturilor şi a propunerilor după
următoarele criterii:
a) să fie un membru respectat al comunităţii universitare, cu moralitate incontestabilă;
b) să aibă o experienţă relevantă naţional şi/sau internaţional, în activitatea didactică şi în cea
de cercetare;
c) să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ şi la
mecanismele de finanţare din România şi din sistemul european;
d) să aibă o experienţă şi o bună cunoaştere a învăţământului superior contemporan prin
prestaţii sau colaborări în programe naţionale şi/sau internaţionale;
e) să fi confirmat în timp calităţi remarcabile în domeniul managementului universitar şi să
dovedească abilitatea pentru dialog şi dezbatere în comunitatea academică;
f) să nu intre, prin alegerea sa, în conflict de interese sau să nu se afle într-una din
incompatibilităţile prevăzute de Cartă
(3) Alegerea unei persoane într-o structură de conducere se face numai cu consimţământul
acesteia.
(4) Exercitarea mandatului noilor structuri şi funcţii de conducere începe de la data validării
alegerilor.
(5) Până la validarea noilor structuri, activitatea de conducere este asigurată de structurile şi
persoanele aflate în funcţie până la alegeri.
Art.7.
(1) La nivelul Senatului se constituie o Comisie de validare a mandatelor, formată din 3 cadre
didactice și 1 student.
(2) Comisia de validare a mandatelor, constituită prin hotărâre de Senat, va verifica
incompatibilităţile şi conflictele de interese şi va propune Senatului validarea mandatelor. În
cazul invalidării unui mandat, comisia va propune ca mandatul să fie atribuit următoarei
persoane de pe lista componentei respective.

II. NORMELE DE REPREZENTARE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE
Art. 8
Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul
universităţii, al facultăţilor şi departamentelor trebuie să respecte principiul reprezentativităţii
pe facultăţi, departamente (Anexa 1).
Art.9
Studenții sunt reprezentați în procent de 25% în senat si în consiliul facultățiilor
Art.10 Dreptul de vot
(1) Pentru alegerea consiliului departamentului şi a directorului de departament au drept de
vot toate cadrele didactice şi cercetătorii titulari din departament, la data alegerilor.
(2) Pentru alegerea consiliului facultăţii şi a senatului universitar au drept de vot toate cadrele
didactice titulare şi cercetătorii titulari, precum şi toţi studenţii din facultate, respectiv
universitate. Cadrele didactice şi cercetătorii votează pentru reprezentanţii cadrelor didactice
şi cercetătorilor, iar studenţii pentru reprezentanţii studenţilor.
(3) Pentru alegerea preşedintelui senatului votează membrii senatului.
(4) Pentru alegerea rectorului au drept de vot toate cadrele didactice titulare şi cercetătorii
titulari din universitate şi reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatul
universitar.
III. ALEGERILE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR
Art. 11
(1) Candidaţii pentru funcţia de director de departament îşi înregistrează candidaturile la
secretariatul facultăţii, cu două săptămâni înainte de şedinţa de alegeri, în conformitate cu
calendarul alegerilor (anexa 2).
(2) Candidaţii trebuie să aibă titlul de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector
cu titlul de doctor.
(3) Candidatura presupune prezentarea programul managerial şi a CV-lui.
(4) Aceste documente vor afişate la avizierele facultăţii/departamentului.
(5) Pentru situaţia în care nu s-au înregistrat candidaturi pentru funcţia de director de
departament, se acceptă formularea propunerilor în timpul şedinţei de alegeri.
(6) Candidații pentru consiliul departamentului își înregistreaza candidatura cu două
săptămâni înainte de şedinţa de alegeri la secretariatul facultăţii.
(7) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Consiliul departamentului sau director de
departament cadrele didactice şi de cercetare care împlinesc vârsta de 65 ani la data
organizării alegerilor.
(8) Nu se pot înscrie pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în în Consiliul
departamentului persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidate
pe vreuna din listele depuse.
(9) Nu pot candida persoane pentru functia de director de departament persoanele ai căror
soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt cadre didactice titulare în departamentul
respectiv
(10) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Consiliul facultăţii persoanele
condamnate definitiv pentru fapte în legătură cu serviciul, persoanele condamnate definitiv
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, precum şi persoanele care au desfăşurat activitate de
poliţie politică, constatată prin hotărâre definitivă.
Art.12
(1) Şedinţa de alegeri la nivelul departamentului este prezidată de către decanul de vârstă,
asistat de cel mai tânăr membru al departamentului, care nu deţin şi nici nu candidează la
funcţia de director de departament.
(2) Ordinea de zi a şedinţei cuprinde umătoarele etape:

a) prezentarea şi discutarea raportului privind starea departamentului de către directorul de
departament în funcţiune;
b) alegerea directorului de departament, prin votul universal, direct, egal şi secret al
membrilor departamentului cu drept de vot. Buletinele de vot ştampilate vor conţine numele
candidaţilor pentru funcţia de director departament. Modalitatea concretă de vot constă în
aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul numelui candidatului.
c) alegerea celorlalţi membri în consiliul departamentului, prin votul universal, direct, egal şi
secret al membrilor departamentului cu drept de vot . Buletinele de vot ştampilate vor conţine
numele candidaţilor în consiliul departamentului Modalitatea concretă de vot constă în
aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul numelui candidatului. Votul se consideră
valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru cel puţin un candidat şi
cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărui departament.
(3) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din listă;
b) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul
atribuit fiecărui departament;
c) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
d) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor
(4) Desfăşurarea alegerilor la nivelul departamentului se consemnează într-un proces verbal
care trebuie să conţină: numele directorului de departament ales şi ale celorlalţi membri în
Consiliul departamentului. Procesul verbal va fi semnat de către cel ce l-a întocmit şi de către
cel care a condus şedinţa de alegeri. Un exemplar se depune la decanatul facultăţii pentru
validare în Consiliul facultăţii.
Art.13 Rezultatele alegerilor
(1) Condiţia ca alegerile să fie validate este ca participarea la vot să fie în procent de 50%+1
din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice şi de cercetare titulare
(2) Se declară ales candidatul care a câștigat cu majoritate simplă de voturi.
(3) Sunt aleşi în consiliul departamentului, primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare
număr de voturi ;
Art.14.
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin prevăzute în
alineatul precedent, se va organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile
calendaristice. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin nu se pot depune noi candidaturi.
(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de participare la vot
Art. 15
(1) Contestarea alegerilor la acest nivel se poate face în termen de 24 de ore de la data
finalizării lor, prin depunerea şi înregistrarea unei contestaţii la decanatul facultăţii.
Soluţionarea contestaţiei se va face de către Consiliul facultăţii, în termen de 48 de ore de la
înregistrarea contestaţiei.
IV. ALEGERILE LA NIVELUL FACULTĂŢII
Alegerea, organizarea şi funcţionarea consiliilor facultăţilor
Art.16.
(1) Consiliul facultăţii este organul colegial de conducere al facultăţii, format din 7 membri,
din care 5 cadre didactice şi de cercetare şi 2 studenţi. Consiliul facultăţii este prezidat de
decanul acesteia.
(2) Decanii, prodecanii şi directorii de departamente fac parte de drept din Consiliul facultăţii.
Art.17.
Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul
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.
Art.18.
(1) Procedura de alegere a Consiliului facultăţii se bazează pe principiul reprezentativităţii.
(2) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului facultăţii poate candida orice cadru
didactic sau de cercetare din cadrul facultăţii, titular al universităţii şi orice student.
(3) Persoanele care candidează pentru un mandat în Consiliul facultăţii, vor depune o cerere la
facultatea unde îşi desfăşoară activitatea, cu 15 zile înainte de data alegerilor.
(4) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Consiliul facultăţii cadrele didactice şi de
cercetare care împlinesc vârsta de 65 ani la data organizării alegerilor.
(5) Nu se pot înscrie pe o listă pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în Consiliul
facultăţii persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidate pe
vreuna din listele depuse.
(6) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Consiliul facultăţii persoanele
condamnate definitiv pentru fapte în legătură cu serviciul, persoanele condamnate definitiv
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, precum şi persoanele care au desfăşurat activitate de
poliţie politică, constatată prin hotărâre definitivă.
Art.19.
(1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru constituirea consiliilor facultăţilor sunt
gestionate de o comisie constituită la nivel de facultate din 3-5 membri, formată din cadre
didactice ale facultății care nu candideaza pentru consiliul facultății. Din comisie mai fac
parte un student și un reprezentant al Departamentului de calitate al UAS.
Art.20.
Candidaturile pentru obţinerea unui mandat în Consiliul facultăţii sunt uninominale pe liste,
atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi. Listele cu personalul didactic şi de
cercetare sunt înaintate de facultăţi comisiilor de organizare a alegerilor.
Art.21.
Persoanele ale căror candidaturi sunt invalidate pot face contestaţie la senatul universităţii
împotriva hotărârii comisiei de organizare a alegerilor în termen de 48 de ore de la publicarea
pe site-ul universităţii. Senatul universitar se pronunţă asupra contestaţiei în termen de 5 zile
de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Art.22.
(1) În situaţia, în care pe listele prezentate de facultăţi în alegerile pentru consiliile
facultăţilor, sunt mai mulţi candidaţi decât numărul mandatelor atribuite acestora, atunci
ierarhizarea candidaţilor se va face descrescător, în interiorul fiecărei liste, în raport de
numărul voturilor valabil exprimate, până la acoperirea numărului atribuit fiecărui
departament.
(2) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul
numelui candidatului.
(3) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru
cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărui departament.
(4) Buletinele de vot sunt nule:
e) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din listă;
f) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul
atribuit fiecărui departament;
g) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
h) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor.
Art.23.
Condiţia ca alegerile pentru constituirea consiliului facultăţii să fie validate este ca
participarea la vot să fie în procent de 50%+1 din totalul celor cu drept de vot - cadre

didactice şi de cercetare titulare. Pentru validarea alegerilor studenţilor pentru reprezentarea în
consiliul facultăţii participarea la vot trebuie să fie de cel puţin 50%+1 din numărul total al
studenţilor.
Art.24.
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin prevăzute în
alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor şi Comitetul studenţesc de organizare a
alegerilor vor organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile calendaristice. Pentru
cel de-al doilea tur de scrutin nu se pot depune noi candidaturi.
(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de participare la vot
Art.25
(1) Alegerile la nivelul facultăţilor sunt consemnate într-un proces verbal în care se precizează
rezultatul votului şi lista nominală a celor aleşi în Consiliul facultăţii. Pe baza acestui
document se solicită validarea alegerilor la nivelul facultăţii.
(2) Consiliul facultăţii nou format este validat de către Senatul universitar în exerciţiu.
(3) Contestaţiile privitoare la alegerile de la nivelul facultăţilor se înregistrează la registratura
universităţii în termen de 24 de ore de la data desfăşurării acestora. Ele vor fi soluţionate
într-o şedinţă extraordinară a Senatului convocată la o dată ce va ţine seama de ultima
contestaţie depusă, după finalizarea tuturor alegerilor de la nivelul facultăţilor.
V. METODOLOGIA DE SELECTARE PRIN CONCURS A DECANILOR ŞI DE
NUMIRE A PRORECTORILOR
Art. 26
Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii. Prezentul
regulament va fi completat cu procedura concursului public pentru ocuparea funcţiei de
decan.
Art. 27
(1) 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.
(2) Candidatura pentru funcţia de decan se depune la registratura universităţii şi va fi însoţită
de curriculum vitae şi programul managerial.
Art. 28
Decanii selectaţi prin concurs public organizat de noul rector şi validat de Senatul universitar,
numesc prodecanii.
Art. 29
Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, numeşte
prorectorii.
VI. ALEGERILE LA NIVELUL SENATULUI UNIVERSITAR
Art. 30
(1) Procedura de alegere a Senatului universitar se bazează pe principiul reprezentativităţii.
La alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului universitar poate candida orice cadru
didactic sau de cercetare titular şi orice student, indiferent de ciclul de studii, în limitele
normei de reprezentare a facultăţii din care provine.
(2) Persoanele care candidează pentru un mandat în senatul universitar, vor depune o cerere la
facultatea unde îşi desfăşoară activitatea, cu 15 zile înainte de data alegerilor.
(3) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar cadrele didactice şi de
cercetare care împlinesc vârsta de 65 ani la data organizării alegerilor.
(4) Nu se pot înscrie pe o listă pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în Senatul
universitar persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidate pe
vreuna din listele depuse.

(5) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar persoanele
condamnate definitiv pentru fapte în legătură cu serviciul, persoanele condamnate definitiv
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, precum şi persoanele care au desfăşurat activitate de
poliţie politică, constatată prin hotărâre definitivă.
(6) Comisia de validare, va verifica incompatibilităţile şi conflictele de interese şi va propune
Senatului validarea mandatelor. În cazul invalidării unui mandat, comisia va propune ca
mandatul să fie atribuit următoarei persoane de pe lista componentei respective.
(7) Organizarea alegerilor este în responsabilitatea Biroului Electoral pe universitate,
organism imparţial la nivel de universitate, responsabil şi cu desfăşurarea şi validarea
rezultatelor alegerilor. Componenţa nominală a Biroului Electoral pe universitate este stabilită
de către Senatul Universitatii în exercițiu pe baza propunerilor făcute de către facultăţi. Din
BEU fac parte cadre didactice si studenti care nu candideaza pentru Senat
Art.31.
Reprezentarea facultăţilor în Senatul universitar se face printr-o cotă de reprezentare conform
anexei 1
Art.32.
Candidaturile pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar sunt uninominale pe liste,
atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi. Listele cu personalul didactic şi de
cercetare sunt înaintate de fiecare facultate BEU, cu cel puţin 10 zile înainte de organizarea
alegerilor.
Art.33.
Persoanele ale căror candidaturi sunt invalidate pot face contestaţie la senatul universităţii
împotriva hotărârii comisiei de organizare a alegerilor în termen de 48 de ore de la publicarea
pe site-ul universităţii. Senatul universitar se pronunţă asupra contestaţiei în termen de 5 zile
de ladata expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Art.34.
(1) În situaţia, în care pe listele prezentate de facultăţi în alegerile pentru senat, sunt mai mulţi
candidaţi decât numărul mandatelor atribuite acestora, atunci ierarhizarea candidaţilor se va
face descrescător, în interiorul fiecărei liste, în raport de numărul voturilor valabil exprimate,
până la acoperirea numărului atribuit fiecărei facultăţi.
(2) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul
numelui candidatului.
(3) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru
cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărei facultăţi.
(4) Cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea scrutinului, vor fi organizate informări şi
dezbateri publice privind modalitatea de exercitare a votului.
(5) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din lista fiecărei facultăţi;
b) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul
atribuit fiecărei facultăţi;
c) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
d) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor.
(6) Buletinele de vot, pe care s-au făcut înscrieri ce reprezintă calomnii sau ameninţări
referitoare la persoane din comunitatea universitară, vor fi înaintate organelor competente
pentru depistarea celor vinovaţi.
Art.35.
Condiţia ca alegerile pentru constituirea Senatului universitar să fie validate este ca
participarea la vot să fie în procent de 50%+1 din totalul celor cu drept de vot - cadre
didactice şi de cercetare titulare. Pentru validarea alegerilor studenţilor pentru reprezentarea în

Senatul universitar participarea la vot trebuie să fie de cel puţin 50%+1 din numărul total al
studenţilor.
Art.36.
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin prevăzute în
alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor şi Comitetul studenţesc de organizare a
alegerilor vor organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile calendaristice. Nu sunt
admise depunerile de noi candidaturi.
(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de participare la vot.
VII ALEGEREA RECTORULUI
Art. 37
Rectorul este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din universitate şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi
din Consiliile facultăţilor, în conformitate cu rezultatele referendumului privind desemnarea
acestuia.
Art.38
(1) Pentru ocuparea funcţiei de Rector pot candida personalităţi academice şi/sau ştiinţifice
din ţară şi străinătate care îndeplinesc gradul didactic de profesor universitar sau echivalent,
conform Legii nr. 1/2011 şi care pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au
obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia.
(2) Avizul se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a membrilor senatului
universitar nou-ales.
Art.39
(1) Pentru funcţia de Rector depunerea candidaturii se face la registratura universităţii cu cel
puţin 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor. Candidatura pentru funcţia de rector este
însoţită de curriculum vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate activităţile
desfăşurate în universitate, în concordanţă cu planul strategic de dezvoltare instituţională.
Art.40
Documentele privind candidaturile avizate de senat pentru funcţia de Rector sunt aduse la
cunoştinţa comunităţii universitare prin prezentarea lor în pagina de internet a universităţii.
Art.41
BEU va înscrie pe buletinele de vot candidaturile pentru funcţia de Rector în ordinea
alfabetică a numelui candidaţilor.
Art.42
(1) Votarea pentru funcţia de Rector se face în secţiile de votare stabilite pentru toate cadrele
didactice şi cercetătorii titulari şi pentru studenţii reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi în
Senatul universitar.
(2) Buletinele de vot ştampilate vor conţine numele candidaţilor pentru funcţia de rector.
(3) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul
numelui candidatului.
(4) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru
un candidat
(5) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din listă;
b) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă,
c) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
d) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor.

(6) Rectorul se consideră ales din primul tur de scrutin, dacă la procesul de votare au
participat cel puţin jumătate plus unu din numărul total de electori şi dacă obţine cel puţin
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(7) Dacă niciun candidat nu a întrunit această majoritate atunci se organizează un nou tur de
scrutin la care participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi favorabile obţinute.
Art.43
În urma finalizării votului, CEU întocmeşte un proces verbal semnat de preşedintele comisiei
care este arhivat pentru o perioadă de 4 ani. Bbuletinele de vot se păstreaza 60 de zile.
Art.44
Rectorul desemnat este confirmat prin ordinul ministrului în termen de 30 de zile de la data
alegerii, dată de la care preia prerogativele conducerii executive a universităţii.
Art.45
(1) Încălcarea metodologiei de alegeri atrage nulitatea absolută a acestora.
(2) În cazul invalidării unei alegeri/numiri se reface şedinţa de alegeri/procesul de
numire,conform legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.
(3) Eventualele contestaţii cu privire la nerespectarea procedurii de alegere a rectorului, se vor
adresa Senatului în termen de 24 de ore de la data desfăşurării alegerilor, ele fiind înregistrate
la registratura universităţii. Senatul nou ales va desemna o comisie în vederea analizării şi
soluţionării acestora. Propunerile comisiei se vor supune aprobării Senatului în maximum 3
zile lucrătoare.
Art. 46
Mandatul rectorului începe odată cu emiterea ordinului de confirmare de către ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi
preiau efectiv prerogativele noile conduceri academice, întreaga activitate este asigurată de
conducerile academice care au fost în funcţie până la alegeri.
VIII. DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR ÎN CONSILIILE
FACULTĂŢILOR ŞI ÎN SENATUL UNIVERSITAR
Art. 47
În Universitatea Andrei Saguna din Constanta reprezentarea studenţilor se desfăşoară la nivel
de consiliu de facultate şi senat universitar. De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în toate
comisiile sau mecanismele cu rol decizional sau consultativ la nivelul UAS sau al facultăţilor
acesteia.
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul U.A.S.. sunt:
a) studenţi consilieri (25% din numărul total de membri ai consiliilor);
b) studenţi senatori (25% din numărul total de membri ai senatului);
c) reprezentanţi în Comisia de etică;
d) reprezentanţi în Comisia de calitate;
e) reprezentanţi în alte comisii ale U.A.S.
Art.48
Durata mandatului oricărui student reprezentant este de 2 ani, acesta având dreptul de a fi
reales la finalul unui mandat anterior. Numărul de mandate consecutive pe care le poate avea
un student reprezentant este de maximum două.
Art.49
Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant:
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine
tuturor studenţilor care urmează cursurile unei facultăţi din cadrul U.A.S. (nivel licenţă,
master) şi nu poate fi limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, profil, număr de
restanţe, experienţă precedentă.

(2) Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi
în momentul depunerii candidaturilor;
(3) Nu au dreptul de a candida, pentru funcţiile de Consilier sau Senator, studenţii care au
primit sancțiuni legate de încalcarea Codului Etic al Universității
Art.50.
Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:
a) prin revocare de către cei care i-au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face pe
baza unei petiţii semnate de un număr de studenţi egal cu minim 1/3 din numărul celor care şiau exprimat votul pentru alegerea reprezentantului propus spre revocare.
b) Propunerile de revocare trebuie să fie însoţite de dovezi clare care atestă nerespectarea
obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament.
c) În cazul în care lipseşte la două şedinţe consecutive ale organismului din care face parte,
fără a notifica în scris, în prealabil, cu motivarea semnată de Decan pentru Consiliul
Facultăţii, respectiv Președintele Senatului pentru Senatul Universităţii.
d) În cazul în care reprezentantul lipseşte la 3 şedinte cumulate ale organismului din care face
parte, cu notificare prealabilă.
e) În cazul revocării se organizează alegeri pentru funcţia de reprezentare rămasă liberă,
putând candida şi studentul reprezentant revocat precum şi alţi studenţi, cu aceleaşi reguli ca
la alegerile obişnuite, dar la cel mult 4 săptămâni de la data revocării.
Art.51.
Metodologia alegerilor studenților, va completa prezentul regulament și va fi întocmită cu
sprijinul studenților senatori în funcție.
XI DISPOZIŢII FINALE
Art. 52
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică la nivelul tuturor funcţiilor şi structurilor de
conducere din cadrul universităţii.
(2) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 53
Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa de Senat din data de 10.07.2015

Anexa 1
NORME DE REPREZENTARE

A. Norme de reprezentare cadre didactice
Nr. Denumire Facultate
Crt.

1.
2.
3.
4.

Număr cadre didactice
reprezentante in Consiliul
Facultății

Stiintele Comunicarii
si Stiinte Politice
Drept
Stiinte economice
Psihosociologie

3
3
5
5

Număr cadre didactice
reprezentante in Senat

1
2
3
3

B. Norme de reprezentare studenti
Număr studenti
Nr. Denumire Facultate Număr studenti reprezentanti
in
Consiliul
Facultății
reprezentanti
in Senat
Crt.

1.
2.
3.
4.

Stiintele Comunicarii
si Stiinte Politice
Drept
Stiinte economice
Psihosociologie

2
2
2
2

1
1
1
1

