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I. DISPOZIłII GENERALE
Art. 1

Metodologia privind procesul de constituire a structurilor de conducere şi alegere

în funcŃiile de conducere ale UniversităŃii Ecologice din Bucureşti a fost elaborată în
conformitate cu prevederile Legii EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, cu Carta universitară şi dispoziŃiile Ordinului nr. 3751/2011 de
aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a
structurilor şi funcŃiilor de conducere la nivelul instituŃiilor din sistemul naŃional de
învăŃământ superior.
Art. 2

Prezenta Metodologie reglementează procesul de constituire şi alegere a

structurilor şi funcŃiilor de conducere la nivelul departamentelor, al facultăŃilor şi al
universităŃii.
Art. 3

La baza procesului de stabilire şi alegere a structurilor şi funcŃiilor de conducere

stau următoarele principii:
a) principiul legalităŃii;
b) principiul autonomiei universitare;
c) principiul transparenŃei;
d) principiul respectării drepturilor şi libertăŃilor studenŃilor şi ale personalului academic;
e) principiul reprezentativităŃii pe facultăŃi, departamente, programe de studii, conform Cartei
universitare;
f) principiul respectării normelor etice şi deontologiei.
Art. 4 Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcŃiilor de conducere se
organizează după cum urmează:
a) începând cu nivelul de bază pentru constituirea structurilor de conducere (departamentul,
consiliul facultăŃii, senatul universitar);
b) începând cu nivelul superior în procesul de ocupare a funcŃiilor de conducere - rector,
prorector, decan, cu excepŃia directorului de departament, care se realizează în aceeaşi şedinŃă
cu alegerea consiliului departamentului.
Art. 5 Senatul universitar desemnează, la propunerea facultăŃilor, un Biroul electoral al
universităŃii,

ca

organism

imparŃial,

responsabil

cu

organizarea

şi

desfăşurarea

referendumului.
Art. 6 În conformitate cu prevederile art. 207 alin. 7 din Legea EducaŃiei NaŃionale nr.
1/2011, în procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcŃiilor de conducere la nivelul
universităŃii, al facultăŃilor şi al departamentelor trebuie să se respecte principiul
reprezentativităŃii, prevăzut în Carta UEB la art. 41.
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Art. 7 Organizarea alegerilor pentru toate structurile şi funcŃiile de conducere este atributul
structurilor de conducere în exerciŃiu şi se desfăşoară conform calendarului.
Art. 8 ŞedinŃele vor fi conduse de decanul de vârstă asistat de cel mai tânăr membru.
Art. 9 CandidaŃii pentru funcŃiile de conducere trebuie să îndeplinească cumulativ,
următoarele condiŃii: să cunoască legislaŃia în vigoare în domeniul educaŃiei, să demonstreze
calităŃi manageriale corespunzătoare funcŃiei respective şi să fie membru respectat al
comunităŃii academice.
Art. 10 Dosarele de candidatură se vor depune în perioada stabilită în calendar şi conŃin:
declaraŃia de intenŃie, programul managerial (cu referire la experienŃa managerială în
domeniul academic), curriculum vitae.

II. BIROUL ELECTORAL
Art. 11 Biroul electoral al universităŃii are următoarele atribuŃii:
a) întocmirea listelor de vot. Listele persoanelor cu drept de vot conŃin: numărul curent,
numele şi prenumele, codul numeric personal, facultatea / departamentul;
b) aducerea la cunoştinŃa publică a secŃiilor de votare;
c) arondarea pe secŃii de votare;
d) organizarea campaniei de informare cu privire la data şi obiectul referendumului, la
participanŃii la vot şi locul desfăşurării referendumului
e) afişarea listelor de vot;
f) distribuirea buletinelor de vot;
g) numărarea şi verificarea proceselor-verbale;
h) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului;
Art. 12 (1) Biroul electoral este format dintr-un număr de 5 membri (inclusiv 1 student),
dintre care unul are în mod obligatoriu pregătire juridică.
(2) La prima şedinŃă se alege preşedintele biroului electoral şi adjunctul acestuia.
(3) Biroul electoral lucrează în prezenŃa majorităŃii şi ia decizii cu votul majorităŃii membrilor
prezenŃi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
Art. 13 (1) Buletinele de vot pentru referendumul universitar se realizează la nivel de
universitate şi se securizează de biroul electoral universitar. Numărul buletinelor de vot
prezentate biroului electoral universitar pentru securizare este egal cu numărul total declarat
al persoanelor cu drept de vot plus un număr de 10%.
(2) Buletinele de vot se predau pe bază de proces-verbal.
Art. 14 Universitatea Ecologică din Bucureşti confecŃionează ştampile, destinate procesului
de vot, cu următoarele tipuri de format:
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a) ştampila de control, cu forma pătrată, inscripŃionată astfel: Biroul electoral al UniversităŃii
Ecologice din Bucureşti (sub formă de cerc închis), iar central cuvântul ,,CONTROL”;
b) ştampile de vot care au formă rotundă, cu diametru de 17 mm şi pe care este inscripŃionat
cuvântul ,,VOTAT”;
c) ştampilă de anulare a buletinelor de vot, pe care se inscripŃionează cuvântul ,,ANULAT”.
Art. 15 (1) Afişarea listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secŃiilor,
numerotarea şi aducerea la cunoştinŃa publică a secŃiilor de votare şi a locaŃiei de vot se fac
cu cel puŃin 14 zile calendaristice înaintea datei de vot.
(2) ContestaŃiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele
electorale se fac la biroul electoral al secŃiei de votare care a întocmit listele electorale, acesta
fiind obligat să se pronunŃe în termen de 24 de ore de la înregistrare.
(3) Cu trei zile înainte de data organizării referendumului nu se mai fac modificări ale listelor
de vot.
Art. 16 Cvorumul necesar desfăşurării alegerilor, la orice nivel, este de cel puŃin 50%+1 din
numărul total al persoanelor cu drept de vot din structura respectivă.
Art. 17 (1) Rezultatul alegerilor şi modul de desfăşurare se consemnează într-un procesverbal.
(2) Toate documentele rezultate din procesul de alegeri (procesele-verbale, convocatoarele
şedinŃelor, lista de prezenŃă, buletinele de vot) se vor înregistra la Registratura universităŃii în
termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor.
Art. 18 Biroul electoral este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului.

III. REFERENDUMUL
Art. 19 Referendumul se organizează, obligatoriu, cu minimum 6 luni înainte de desemnarea
rectorului, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
Art. 20 Referendumul se organizează pentru perioada unui nou mandat legal constituit,
înainte de a fi declanşate alegerile structurilor şi funcŃiilor de conducere.
Art. 21 Tema referendumului o reprezintă modalitatea de desemnare a rectorului şi constă în
una din următoarele modalităŃi: pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct şi
secret al tuturor cadrelor didactice titulare din universitate şi al reprezentanŃilor studenŃilor
din senatul universitar.
Art. 22 (1) Referendumul se desfăşoară într-o singură zi, în intervalul orar 8-16.
(2) Data organizării referendumului este stabilită de senatul universitar.
(3) Data şi tema referendumului se aduc la cunoştinŃa membrilor universităŃii cu cel puŃin 30
de zile.
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Art. 23 Cu cel puŃin 14 zile înainte de desfăşurare, Universitatea Ecologică comunică
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice:
a) numărul total al persoanelor cu drept de vot din universitate (total număr de personal
didactic şi de cercetare cu drept de vot şi total studenŃi cu drept de vot);
b) copie a hotărârii senatului prin care se stabilesc data şi locul organizării referendumului;
c) data de publicare pe site-ul propriu a informaŃiilor privind calendarul de desfăşurare a
referendumului;
d) data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea comunităŃii academice.
Art. 24 Buletinele de vot pentru referendumul universitar se realizează în universitate şi se
securizează de biroul electoral, prin aplicarea pe buletinul de vot a ştampilei de CONTROL.
Art. 25 (1) Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puŃin jumătate plus unu din
numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare, rezultatul acestuia se
stabileşte cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(2) În situaŃia în care referendumul nu este validat, se organizează, la interval de cel mult
două săptămâni, un nou referendum, pentru care rata de participare nu este un criteriu de
validare.
Art. 26 Rezultatul referendumului se validează de senat, se comunică comunităŃii academice
şi conducerii Ministerului EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice în termen de două zile lucrătoare.

IV. CONSTITUIREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE
Art. 27 Structurile de conducere pentru care se organizează alegeri sunt: Consiliul
departamentului, Consiliul facultăŃii, Senatul universitar.
Art. 28 (1) Consiliul departamentului este format din cadre didactice şi de cercetare titulare,
în calitate de membri, cu drept de vot.
(2) Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face prin vot universal, direct şi
secret al cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament.
(3) La alegerile pentru desemnarea cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul
departamentului, poate candida orice cadru didactic sau de cercetare titular în cadrul
departamentului respectiv, care şi-a depus candidatura.
Art. 29 (1) Consiliul facultăŃii este format din maximum 75% reprezentanŃi ai cadrelor
didactice şi de cercetare titulare din departament.
(2) Toate cadrele didactice şi de cercetare titulare din facultate au dreptul de a alege.
(3) Au dreptul de a alege reprezentanŃii studenŃilor în Consiliul facultăŃii, studenŃii din
facultatea respectivă.
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(4) Alegerea membrilor Consiliului facultăŃii se face prin vot universal, direct şi secret al
cadrelor didactice şi de cercetare titulare, respectiv al studenŃilor facultăŃii.
Art. 30 (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare
titulare, reprezentanŃi ai fiecărei facultăŃi şi 25% reprezentanŃi ai studenŃilor, conform
principiului reprezentativităŃii, stabilit în Carta universitară.
(2) Membrii senatului universitar, fără excepŃie, sunt stabiliŃi la nivelul fiecărei facultăŃi prin
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv
al tuturor studenŃilor
(3) Au dreptul de a-şi alege reprezentanŃi în senatul universitar, în procent de 75%, cadrele
didactice titulare ale fiecărei facultăŃi pentru cotele-părŃi de reprezentare stipulate în Carta
universitară.
(4) Au dreptul de a-şi alege reprezentanŃi în senatul universitar, în procent de 25%, studenŃii
fiecărei facultăŃi pentru cotele-părŃi stipulate în Carta universitară.
(5) Pot candida la alegeri şi persoanele care ocupă una dintre funcŃiile de conducere de
prorector, decan, prodecan, director de departament.

V. OCUPAREA FUNCłIILOR DE CONDUCERE
Art. 31 Directorul de departament este ales prin votul universal direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departamentul respectiv. Alegerea directorului
se organizează în aceeaşi şedinŃă cu alegerea consiliului departamentului.
Art. 32 Au dreptul de a fi alese, în calitatea de director de departament, cadrele didactice şi de
cercetare titulare, care şi-au depus candidatura.
Art. 33 Decanii sunt selectaŃi prin concurs public, organizat la nivelul facultăŃii, de către
rectorul nou-ales.
Art. 34 (1) Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcŃiei de decan
persoane din cadrul universităŃii sau din orice altă facultate de profil din Ńară ori din
străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultăŃii, au primit avizul acestuia de
participare la concurs.
(2) Consiliul facultăŃii are obligaŃia de a aviza minimum 2 candidaŃi.
Art. 35 (1) Rectorul universităŃii se poate desemna prin una dintre următoarele modalităŃi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nouales, conformă cu legislaŃia în vigoare;
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
cadrul universităŃii şi al reprezentanŃilor studenŃilor din senatul universitar şi din consiliile
facultăŃilor.
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(2) Modalitatea de desemnare a rectorului se stabileşte prin referendum, organizat cu
minimum 6 luni înainte de declanşarea alegerilor universitare.
Art. 36 (1) Desemnarea prin concurs public a rectorului se poate realiza în baza unei
metodologii aprobate, în acest sens, de senatul nou-ales.
(2) Senatul universitar nou-ales, în vederea organizării şi desfăşurării concursului public
pentru funcŃia de rector, are următoarele atribuŃii:
a) elaborează şi aprobă metodologia de avizare, de selecŃie şi de recrutare a rectorului;
b) stabileşte o comisie de selecŃie cu minimum 12 persoane, formată din membri ai
universităŃii, în proporŃie de 50%, şi din personalităŃi ştiinŃifice şi academice din afara
universităŃii, din Ńară şi din străinătate, în proporŃie de 50%. Comisia va cuprinde cel puŃin un
reprezentant al studenŃilor, sau un absolvent al universităŃii, desemnat de către studenŃii din
senatul universitar.
(3) Au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcŃiei de rector personalităŃi
ştiinŃifice sau academice din Ńară sau străinătate, care pe baza audierii în plenul senatului
universitar nou-ales au obŃinut avizul de participare la concurs.
(4) Avizul senatului se acordă numai în baza votului majorităŃii simple a membrilor senatului
nou-ales.
(5) Senatul universitar nou-ales are obligaŃia de a aviza minimum 2 candidaŃi.
Art. 37

Desemnarea prin alegeri a rectorului universităŃii se poate realiza prin votul

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul
universităŃii şi al reprezentanŃilor studenŃilor din senatul universitar şi din consiliile
facultăŃilor.
Art. 38 Prorectorii universităŃii sunt numiŃi de către rector, pe baza consultării senatului
universitar.
Art. 39 (1) Au dreptul de a ocupa una dintre funcŃiile de conducere prevăzute la art. 31, 33,
35 şi 38, prin alegeri sau concurs, după caz, persoanele care nu au împlinit vârsta de
pensionare.
(2) Persoanele care ocupă una dintre funcŃiile de conducere de prorector, decan, prodecan,
director de departament pot fi membre în Senatul universităŃii, cu condiŃia să fie alese în
această calitate.
VI. DISPOZIłII FINALE
Art. 40

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinŃa senatului din 17.07.2015 şi se

afişează pe site-ul www.ueb.ro în termen de 5 zile de la aprobare.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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