Regulament de alegere a Rectorului
UniversităŃii Ecologice din Bucureşti
Prezentul Regulament a fost întocmit pe baza:
- Legii EducaŃiei nr. 1 din 2011
- Carta UniversităŃii Ecologice din Bucureşti
- Ordinul Ministrului EducaŃiei nr. 3751/2015
- Regulamentul Cadru de alegere a structurilor de conducere a UEB,
întocmit de Colegiul Electoral UEB şi aprobat de Senat
Alegerea Rectorului se desfăşoară pe baza unui grafic ce a fost făcut
cunoscut la nivelul UEB cu cel puŃin 6 luni înainte de data desfăşurării ŞedinŃei
de alegeri.
Alegerea se desfăşoară pe baza coordonării de către Consiliul de
AdministraŃie, a Senatului UEB si a Colegiului Electoral.
In baza rezultatului Referendumului organizat la 17 iulie 2015 Rectorul
UniversităŃii se alege prin vot universal, direct si secret al tuturor cadrelor
didactice si de cercetare titulare din cadrul universităŃii si al reprezentanŃilor
studenŃilor din Senatul si din Consiliile facultăŃilor.
Consiliul de AdministraŃie si Senatul UniversităŃii au hotărât ca alegerea să
se desfăşoare în ziua de 21 ianuarie 2016, ora 9,00 prin prezenŃa concomitentă în
Aula UEB a tuturor celor în drept sa voteze (conform listelor făcute public).
In aceste condiŃii dosarele candidaŃilor se depun până pe data de 11 ianuarie
2016 (inclusiv). Plenul Senatului validează participarea la concurs a candidaŃilor
pe baza îndeplinirii condiŃiilor legale de participare, in cadrul ŞedinŃei de Senat
din data de 18 ianuarie, ora 12,00.
Listele celor care participă la alegere se face cunoscută cu cel puŃin o
săptămână mai devreme decât data alegerii.
ŞedinŃa de alegere este condusă de Preşedintele UEB, împreună cu
Preşedintele Senatului si Rectorul in funcŃie.
ŞedinŃa de alegere se derulează după următoarea agendă:
- anunŃarea de către Preşedintele UEB a cvorumului de şedinŃă (minim
50%+1 din lista de votanŃi);
- propunerea si aprobarea unei Comisii de întocmire a Procesului Verbal a
şedinŃei de alegere a Rectorului;
- prezentarea în ordine alfabetică a candidaŃilor de către Preşedintele UEB;
- prezentarea de către fiecare candidat a Planului Managerial;
- întrebări şi discuŃii pe baza prezentărilor respective;
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- Preşedintele UEB propune spre aprobare Comisia de numărare a
voturilor;
- reprezentantul Comisiei de numărare a voturilor, explică procedura de
votare si condiŃiile de validare a buletinelor de vot;
- derularea procesului de votare, asigurând secretul votului;
- reprezentantul Comisiei de numărare a voturilor invită în ordine
alfabetică persoanele cu drept de vot, care primesc buletinul de vot,
votează în cadrul cabinei şi depune buletinul în urnă;
- numărarea voturilor;
- întocmirea şi prezentarea Procesului verbal al Comisiei de numărare a
voturilor şi a rezultatului votului. Candidatul cu cel mai mare număr de
voturi este declarat câştigător;
- Candidatul câştigător se adresează plenului de şedinŃă.
- Preşedintele UEB se adresează plenului pentru a anunŃa următoarele etape
ale desemnării conducerilor structurilor
După alegerea Rectorului se va întocmi Dosarul ŞedinŃei de alegeri şi
trimiterea acestuia la Minister pentru validarea alegerii si emiterea Ordinului de
Ministru de numire pe funcŃie a Rectorului. Dosarul va conŃine toate
documentele solicitate de Minister.
Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinŃa de Senat din
18.01.2016
Preşedinte SENAT,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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