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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară alegerile la
Universitatea de de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Art. 2. Metodologia şi calendarul alegerilor se stabilesc prin hotărârea Senatului Universităţii şi
se fac publice cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor.
Art. 3. Principiile care stau la baza alegerilor în UMFST G.E. Palade Tg. Mureș sunt:
(1) Libertatea candidaturii, care înseamnă că:
a) o persoană poate candida pentru un mandat în oricare dintre structurile de conducere (Consiliul
Departamentului sau/şi Consiliul Facultăţii sau/şi Senatul Universităţii), în condiţiile respectării
prevederilor prezentului Regulament;
b) o persoană poate candida pentru ocuparea oricărei funcţii de conducere (director de
departament, director al şcolii doctorale, prodecan, decan, director CSUD, prorector, rector), în
condiţiile respectării prevederilor prezentului Regulament.
(2) Reprezentativitatea, în conformitate cu articolul 207. alin. (7) al Legii nr. 1/2011. care se aplică astfel:
a) Senatul este alcătuit din cadre didactice (75%) şi reprezentanţi ai studenţilor (25%). Alocarea în
Senat a numărului de locuri pentru fiecare Facultate se face proporţional, în funcţie de numărul
cadrelor didactice titulare din statele de funcţii în facultăţile din Universitate. Norma de
reprezentare în Senat este stabilită pe baza statelor de funcţii pentru anul universitar în cursul
căruia se desfășoară alegerile.
b) Senatul universității decide numărul membrilor senatului și a consiliului fiecărei facultăți pentru
fiecare ciclu electoral precum și asupra numărului de candidați pentru fiecare structură de
conducere.
c) Norma de reprezentare nu se modifică pe durata mandatului.
(3) Incompatibilităţile cu ocuparea unei funcţii de conducere şi cu ocuparea unui loc în structurile de
conducere ale Facultăţii sau Universităţii sunt:
a) nu poate fi ales în structuri de conducere, nu poate ocupa funcţii de conducere acel cadru didactic
care a fost sancţionat disciplinar sau pentru abateri de la etica academică sau care are în
antecedente sancțiuni pentru încălcarea eticii academice, în ultimii 5 ani;
b) nu poate ocupa o funcţie de conducere o persoană care, prin ocuparea acelei funcţii, încalcă
prevederile Legii nr 1/2011.
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c) Funcțiile de conducere (director de departament, director al şcolii doctorale, prodecan, decan,
director al CSUD, prorector), cu excepția celei de rector nu sunt incompatibile cu calitatea de
membru al senatului.
(4) Orice persoană are dreptul de a se recuza din candidatura pentru orice funcţie sau pentru orice
structură de conducere în orice moment al procesului electoral.
(5) Cadrele didactice titulare ale Departamentului, constituite în corpul electoral, îşi aleg propriile
structuri de conducere (Consiliul Departamentului), îşi aleg Directorul de Departament, îşi desemnează
candidaţii pentru Consiliul Facultăţii şi pentru Senatul Universităţii. Fiecare elector votează pentru linia
de studiu de care aparține.
(6) Cadrele didactice titulare ale Facultăţii îşi aleg propriile structuri de conducere (Consiliul Facultăţii)
şi proprii reprezentanţi în Senatul Universităţii. Fiecare elector votează pentru linia de studiu de care
aparține. Lista cu electorii, pe facultăți și pe linii de studii se face publică pe site-ul universităţii în primele
10 zile de la începerea anului universitar. Electorii pot solicita efectuarea modificării liniei de studiu de
care aparţin, conform listei respective, în termen de 7 zile de la publicarea listelor. Un cadru didactic
poate candida doar pentru locurile alocate liniei de studiu de care aparţine, conform listelor rămase
definitive.
(7)

Pentru funcţii de conducere candidaţii trebuie să aibă funcţiile didactice conform Legii nr. 1/2011,

art. 285. alin. (1), sau echivalente, conform Legii nr. 1/2011, art. 285. alin. (3).
(8)

Toţi candidaţii la un mandat la funcţiile de conducere de Director de Departament, de Decan şi de

Rector au obligaţia de a-şi depune CV-urile pentru afişare pe pagina de internet a Universităţii, în
termenele prevăzute de prezentul Regulament. CV-urile sunt redactate în formatul standardizat
Europass. Nedepunerea CV-ului, nerespectarea formatului standardizat sau a termenului de depunere
sau prezentarea de date in fals în CV duc la invalidarea candidaturii. Pentru funcţiile și structurile de
conducere nu pot candida cei care au îndeplinit vârsta legală de pensionare.
(9) Candidaturile pentru funcţia de Director de Departament, pentru membrii în Consiliul Facultăţii și în
Senatul Universităţii şi pentru funcţia de Rector, precum şi contestaţiile la aceste candidaturi, sunt
analizate şi validate de către Comisia Electorală a Universităţii. Toate candidaturile pentru structurile și
funcțiile de conducere vor fi avizate juridic de către Departamentul Juridic al Universității.
(10) Mandatul structurilor şi funcţiilor de conducere are durata de 4 ani. Mandatul unei structuri de
conducere începe în ziua următoare celei expirării mandatului vechii structuri de conducere.
(11) Mandatul funcţiilor de conducere:
a) mandatul Rectorului începe conform ordinului de confirmare al Ministrului Educaţiei
Naționale şi încetează la data menționată în ordinul de confirmare a noului Rector;
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b) mandatul Prorectorilor începe la data validării de către Senat a numirii lor de către Rector şi
încetează la data încheierii mandatului Rectorului care i-a numit, dacă aceștia nu sunt demiși sau
nu își dau demisia înainte de termen;
c) mandatul Decanului începe la data validării numirii sale de către Senat şi încetează la data
validării noului Decan;
d) mandatul Prodecanilor începe la data validării lor de către Senat şi încetează la data încheierii
mandatului Decanului care i-a numit dacă aceștia nu sunt demiși sau nu își dau demisia înainte
de termen;
e) mandatul Directorului de Departament începe la data emiterii deciziei de numire de către Rector
şi încetează la data numirii noului Director de Departament.
(12) Funcţiile de conducere de Rector, Prorector, Director CSUD, Decan, Prodecan, Director de
Departament, Director al Şcolii Doctorale sau de unitate de cercetare-dezvoltare nu se cumulează.
Calitatea de şef disciplină nu este funcţie de conducere în accepţiunea Legii nr. 1/2011.
(13) Revocarea din funcţiile de conducere se face prin acelaşi mecanism ca şi investirea în funcţie.
(14) Mandatul funcţiilor de conducere şi mandatul de membru în structurile de conducere încetează
înainte de termen în următoarele condiţii:
a)

încetarea relaţiilor de muncă cu Universitatea

b)

în caz de incompatibilitate, conform Legii nr. 1/2011

c)

în caz de demisie din funcţie

d)

în caz de revocare conform legii şi a prezentului Regulament

e)

în cazul preluării unei funcţii de conducere în altă universitate sau în cazul în care persoana lipseşte

din universitate pe o durată continuă care depăşeşte 12 luni
f)

pentru membrii structurilor colective de conducere, în cazul a 3 absențe nemotivate/an universitar

de la ședințele ordinare legal convocate ale structurilor în care cadrul didactic a fost ales, situație în care
plenul ia act de pierderea calității de membru și constată calitatea de membru pentru următorul membru
ales cu ocazia votului.
(15) Pentru toate structurile de conducere (Senat, Consiliul Facultăţii, Consiliul Departamentului) se va
respecta principiul reprezentativităţii în conformitate cu articolul 207, alin. (7) al Legii nr. 1/2011.
(16) Buletinele de vot pentru consiliile facultăților vor avea înscrise numele candidaților corespunzător
facultății respective și vor fi distribuite, cu ocazia votului, doar electorilor care aparțin de facultatea și de
linia de predare corespunzătoare. Buletinele de vot pentru senat vor avea înscrise numele candidaților
pentru senat care provin de la facultatea corespunzătoare și vor fi distribuite, cu ocazia votului, doar
electorilor care aparțin de facultatea și de linia de predare corespunzătoare.
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(17) Înscrierea candidaţilor pe buletinele de vot se face in ordinea alfabetică a numelui de familie, pe
buletinele de vot pentru senat și pe departamente doar în cazul alegerilor pentru Consiliul Facultăţii.
(18) Buletinele de vot pentru consiliile facultăților vor avea precizate următoarele: Buletin de vot pentru
alegerea Consiliului Facultății.....; linia de predare; lista candidaților în ordine alfabetică, pe departamente;
numărul maxim de locuri alocate pentru facultatea și linia de predare. Pe aceste buletine vor vota doar
electorii arondați facultății respective, aceștia putând vota orice candidat, din orice departament din cadrul
facultății și a liniei de predare pentru care votează.
(19) Buletinele de vot pentru senat vor avea precizate următoarele: Buletin de vot pentru alegerea
Senatului din partea Facultății.....; linia de predare; lista candidaților în ordine alfabetică, din facultatea
respectivă; numărul maxim de locuri alocate pentru senat din partea facultății și liniei de predare. Pe
aceste buletine vor vota doar electorii arondați facultății respective, aceștia putând vota orice candidat,
din cadrul facultății și a liniei de predare pentru care votează.
(20) Rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute la alin. (3) lit. b) din prezentul articol, în cazul persoanelor
care au obţinut mandate pentru funcţii de conducere, este de competenţa Comisiei de Etică a
Universităţii.
(21) Orice revocare sau solicitare de revocare a unei persoane dintr-o funcţie sau structură de conducere
se face pe baza unui memoriu justificativ scris întocmit de șeful ierarhic superior.
Art.4. Adunările de alegeri la nivelul structurilor de conducere sunt legal constituite prin prezenţa
a cel puţin 2/3 din numărul membrilor colectivelor respective. Dacă nu se constituie acest cvorum minim,
în termen de 3 zile lucrătoare se va convoca o nouă şedinţă de alegeri care se va desfăşura indiferent
de numărul membrilor, cadre didactice prezente.
Capitolul II - Alegerea Consiliului Departamentului şi a Directorul de Departament
Art. 5. Organizarea, conducerea şi monitorizarea alegerilor la nivelul Departamentelor sunt de
competenţa decanului sau a reprezentantului acestuia, inclusiv tipărirea buletinelor de vot pentru funcția
de director de departament.
Art. 6.
(1) Consiliul Departamentului este ales de către toate cadrele didactice titulare din Departament prin vot
direct, secret şi egal. Pentru membrii consiliului departamentului, fiecare elector votează pentru
reprezentanții liniei de studiu de care aparține. Pentru funcția de director de departament toți electorii
votează candidații pentru funcția respectivă.
(2) Numărul de membri ai Consiliului Departamentului (incluzând și directorul de departament care este
membru de drept al Consiliului departamentului) este de:
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o 5 membri pentru departamentele care au ≤ 20 membri
o 7 membri pentru departamentele care au 20-25 membri
o 9 membri pentru departamentele care au între 26-30 membri
o 11 pentru departamentele care au între 31-70 membri
o 17 pentru departamentele care au ≥ 70 membri
(3) Numărul de locuri din cadrul Consiliului departamentului pentru cadrele didactice române și maghiare
se alocă proporțional cu numărul de cadre didactice titulare, pe linii de predare (LR și LM) din
departamentul respectiv, luând în calcul și apartenența directorului de departament.
(4) Dacă în Consiliul Departamentului o disciplină nu este reprezentată, şeful acesteia poate fi invitat al
Consiliului Departamentului de către directorul de departament, dar fără drept de vot.
(5) Fiecare disciplină poate propune mai mulţi candidați (inclusiv, prin autopropunere), listele de votare
fiind alcătuite pe linii de predare. Fiecare linie de predare își votează reprezentanții în Consiliul
departamentului.
(6) În ședința de alegeri, mai întâi se votează directorul de departament, apoi membrii Consiliului
departamentului și în final candidații pentru Consiliul facultății și pentru Senat. Numărul de candidaţi
propuşi pentru consiliile facultăţilor şi pentru senat se aprobă de către senat și este proporțional cu
numărul de locuri alocate în aceste structuri colective de conducere iar distribuţia acestora pe
departamente şi facultăţi se aprobă separat.
(7) Sunt considerate alese, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, cadrele didactice care au
obținut în primul tur de scrutin, minim jumătate + 1 din numărul de voturi acordate de electorii prezenți,
în total, pentru funcția de director de departament și pe linii de studiu, pentru reprezentanții în Consiliul
departamentului sau pentru candidaturile alocate pentru consiliile facultății sau pentru senat. În caz de
neocupare a tuturor locurilor sau în caz de balotaj se recurge la tururi de scrutin succesive, rămânând
pe listele de vot un număr dublu de candidați față de locurile vacante pentru care nu s-a obținut numărul
de voturi minim în turul anterior, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute. Dacă mai mulți candidați
se clasifică pe ultima poziție a candidaților eligibili de a fi înscriși pe buletinul de vot, vor fi incluși toți
aceștia.
Art.7.
(1) Vacantarea unui loc în Consiliul Departamentului are loc în situaţiile prevăzute în Regulamentul de
faţă.
(2) În caz de vacantare a unui loc în Consiliul Departamentului, el este ocupat de drept de către
reprezentantul liniei de predare clasat pe următorul loc la alegeri.
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(3) În cazul vacantării unui loc în Consiliul Departamentului şi în lipsa unui candidat evaluat prin alegeri,
se organizează alegeri parţiale în Departament conform prevederilor prezentului Regulament.
Art. 8.
(1) Pot candida la funcţia de Director de departament persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la art. 3 alin. (7) şi sunt membri titulari ai Departamentului.
(2) O persoană poate candida atât pentru calitatea de membru în Consiliul Departamentului, cât şi
pentru cea de Director de Departament.
Art. 9.
(1) Candidatura pentru funcţia de Director de Departament se depune la Decanatul Facultăţii.
(2) Candidatura constă în:
a) CV şi listă de lucrări;
b) Plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, de resurse umane şi atragerea de
resurse financiare;
c) Declarație pe proprie răspundere că nu se găsește în vreo relație de incompatibilitate prevăzută
de lege sau de reglementările interne ale universității, cu niciunul dintre membrii departamentului.
Art. 10.
(1) Directorul de Departament este ales în aceeaşi şedinţă de alegeri ca şi Consiliul Departamentului,
prin votul secret al majorităţii membrilor Departamentului.
(2) Directorul ales al Departamentului este şi membru de drept în Consiliul Departamentului şi conduce
Consiliul Departamentului.
Art. 11.
Mandatul Directorului de Departament încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute în
Regulamentul de faţă.
Art. 12.
(1) Propunerea de revocare a Directorului de Departament se face la inițiativa a cel puțin 1/3 din numărul
membrilor departamentului.
(2) Consiliul Departamentului comunică rezultatul votului pentru propunerea de revocare, decanului
Facultăţii.
(3) în termen de 30 de zile de la comunicare, decanul Facultăţii organizează adunarea generală a
Departamentului.
(4) In adunarea generală se supune la vot propunerea de revocare a Directorului. Propunerea se
consideră adoptată dacă întruneşte cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor departamentului.
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(5) Hotărârea de revocare este supusă avizării Consiliului Facultății și aprobată de senat.
Art. 13. În orice situaţie în care mandatul unui Director de Departament încetează prematur,
Consiliul Facultăţii organizează alegeri pentru funcţia de Director în cel mult 30 de zile, în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament. Până la numirea noului Director, decanul desemnează un
Director interimar, al cărui mandat încetează la data numirii noului Director.
Art. 14.
(1) Cu ocazia şedinţei de alegere a directorului de departament sunt desemnați candidaţii pentru
Consiliul Facultăţi şi pentru Senatul Universităţii.
(2) Desemnarea candidaţilor necesită acceptul verbal sau scris al celor propuşi. Se acceptă şi
autopropuneri.
Capitolul III - Alegerea Consiliului Facultăţii
Art. 15. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Consiliile Facultăţilor sunt de competenţa
Comisiei Electorale a Universităţii.
Art. 16. Consiliul Facultăţii este ales de către toate cadrele didactice titulare din Facultate, prin
vot direct, secret şi egal. Fiecare elector votează pentru linia de studiu de care aparține.
Art. 17. Directorii de Departament, decanul şi prodecanii sunt membrii de drept ai
Consiliului Facultății.
Art. 18.
(1) Din numărul total de membri ai Consiliului Facultăţii, minim 25% sunt reprezentanţi ai studenţilor.
(2) Criteriile de reprezentativitate a studenţilor sunt: numărul de studenţi (români, maghiari, studenţi
internaționali).
(4)

Studenţii îşi aleg reprezentanţii în Consiliul Facultăţii, conform Legii nr. 1/2011, art. 207, alin.(5).

lit. a).
Art. 19.
(1) Candidaturile pentru Consiliul Facultăţii se înscriu pe buletinul de vot, grupate pe Departamente, cu
ordonare alfabetică după numele de familie al candidaţilor din fiecare Departament.
(2) Din lista de candidaţi, fiecare elector votează pentru linia de predare de care aparține, cel mult atâtea
persoane câte locuri are Consiliul Facultăţii, conform normei de reprezentare.
(3) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri duce la invalidarea buletinului.
(4) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri înseamnă vot valid.
(5) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi primit de fiecare
candidat de pe listă.
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(6) În caz de egalitate de voturi pentru ultimele poziţii, se procedează la un al doilea tur de scrutin între
candidaţii care au fost la egalitate de voturi, în termen de cel mult 7 zile de la desfăşurarea alegerilor.
Art. 20.
(1) Vacantarea unui loc în Consiliul Facultăţii are loc în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (14) al
Regulamentului de faţă.
(2) în caz de vacantare a unui loc în Consiliul Facultăţii, el este ocupat de drept de către primul candidat
de pe lista celor care nu au obţinut un mandat în Consiliu la alegeri, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi.
(3) În cazul în care, prin vacantarea unui loc în Consiliu, pentru ocuparea locului vacant trebuie luate în
considerare două sau mai multe cadre didactice care au obţinut acelaşi număr de voturi la alegeri, se vor
avea în vedere întâi rezultatele unui eventual al doilea scrutin desfăşurat cu ocazia alegerilor şi abia apoi
se va proceda la alegeri parţiale la nivel de Facultate, între acele cadre didactice.
(4) După stabilirea noului membru al Consiliului, Decanul îl prezintă în şedinţa următoare Consiliului
Facultăţii.
Capitolul IV - Alegerea Senatului Universităţii
Art. 21. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Senatul Universităţii sunt de competenţa
Comisiei Electorale a Universităţii.
Art. 22.
(1) Corpul electoral al fiecărei Facultăţi îşi alege proprii reprezentanţi în Senat, dintre candidaţii
desemnaţi la nivel de departamente, distinct pentru cadrele didactice provenind de la liniile de studiu în
limba română şi maghiară.
(2) Repartizarea numărului de locuri din Senat pentru fiecare Facultate se face respectând proporţia
numărului de cadre didactice din statele de funcţii.
Art. 23.
(1)

Din numărul total de membri ai Senatului Universităţii, minim 25% sunt reprezentanţi ai

studenţilor.
(2)

Studenții își aleg reprezentanții în Senatul Universității conform prevederilor art.208 alin.(1) din

Legea nr.1/2011.
Art. 24. Studenţii îşi aleg reprezentanţii în Senat, conform Legii nr. 1/2011. Criteriile de
reprezentativitate a studenţilor in Senat sunt: reprezentarea studenţilor din fiecare Facultate, numărul de
studenţi, reprezentarea studenţilor din fiecare linie de studiu (română, maghiară şi engleză).
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Art. 25.
(1) Candidaţii pentru Senat ai unei Facultăţi sunt ordonaţi alfabetic pe buletine de vot, separate pentru
fiecare facultate și linie de predare, fără a se ţine cont de departamentul de provenienţă.
(2) Din lista de candidaţi, fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri are atribuită
Facultatea în Senat, pentru linia de predare pentru care votează.
(3) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri duce la invalidarea buletinului.
(4) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri înseamnă vot valid.
(5) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi primit de fiecare
candidat de pe listă.
(6) in caz de egalitate de voturi pentru ultimele poziţii, se procedează la un al doilea tur de scrutin între
candidaţii care au fost la egalitate de voturi, în termen de 7 de zile de la desfăşurarea alegerilor.
(7) După finalizarea votului pentru alegerea noilor membri ai senatului, senatul vechi se va convoca
pentru validarea membrilor noului senat. În prima ședință a noului senat se va alege prin vot direct, egal
și secret, președintele senatului. Declarația de candidatură pentru funcția de președinte a senatului se
depune în scris la Registratura universității până în ziua anterioară ședinței noului senat. Este ales
candidatul care a obținut numărul cel mai mare (dar cel puțin jumătate plus 1) din voturile exprimate.
Dacă acest număr nu se obține din primul tur, se organizează un nou tur de scrutin cu primii doi candidați
clasificați după primul tur.
(8) Președintele ales propune vicepreședintele/vicepreședinții senatului și un cancelar care vor fi votați
de către plenul senatului.
(9) Până la alegerea noului președinte, ședința de senat este condusă de vechiul președinte al senatului
(dacă acesta este membru și în noul senat) sau de membrul de senat cel mai în vârstă dacă fostul
președinte de senat nu este membru al noului senat sau dacă acesta candidează pentru un nou mandat
de președinte.
Art. 26.
(1)

Vacantarea unui loc în Senatul Universităţii are loc în situaţiile prevăzute Regulamentul de faţă.

(2)

În caz de vacantare a unui loc în Senatul Universităţii, el este ocupat de drept de către primul

candidat de pe lista celor care nu au obţinut un mandat in Senat la alegeri, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi, la Facultatea respectivă.
(3) În cazul în care, prin vacantarea unui loc în Senat, pentru ocuparea locului vacant trebuie luate în
considerare două sau mai multe cadre didactice care au obţinut acelaşi număr de voturi la alegeri, se vor
avea în vedere întâi rezultatele ultimului scrutin desfăşurat cu ocazia alegerilor şi abia apoi se va proceda
la alegeri parţiale la nivel de Facultate, între acele cadre didactice.
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(4) După stabilirea noului membru al Senatului, Preşedintele Senatului îl prezintă în următoarea şedinţă
a Senatului Universităţii.
Capitolul V. - Alegerea Decanilor
Art. 27. Pentru funcţia de Decan pot candida cadre didactice din cadrul universității sau din
oricare facultate de profil din țară sau din străinătate, care cunosc și vorbesc limba română și care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 28. Pentru funcţia de Decan se depun candidaturi care constau în:
a) CV, lista de lucrări şi contribuţii personale didactice, ştiinţifice, organizatorice şi de reprezentare,
b) Plan managerial privind dezvoltarea didactică, a resurselor umane şi a bazei materiale şi de
atragerea de resurse financiare în Facultate, lista cu deziderate privind bunul mers al
Universităţii, pe care şi le propune candidatul pentru un eventual mandat;
c) Declarație pe proprie răspundere că nu se găsește în vreo relație de incompatibilitate prevăzută
de lege sau de reglementările interne ale universității.
d) Certificat de competență lingvistică în limba română pentru candidații din străinătate, eliberat de
o instituție autorizată de MEN.
Art. 29.
(1) Consiliul Facultăţii avizează participarea candidatului la concurs, prin votul majorităţii simple a
membrilor săi, conform Legii nr. 1/2011, art. 211. alin. (4).
(2) Consiliul Facultăţii are obligaţia de a valida cel puţin două candidaturi pentru funcţia de Decan. În
cazul depunerii unei singure candidaturi, Consiliul Facultaţii va valida candidatura respectivă, dacă
îndeplinește condițiile legale.
Art. 30.
(1) Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul Facultăţii, de către noul Rector al
Universităţii prin interviu şi validare a planului managerial propus, conform Metodologiei existente.
(2) Concursul se desfășoară în limba română.
(3) Decanul selectat este validat de Senatul Universităţii.
Art. 31.
(1) Mandatul Decanului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (15) al
Regulamentului de faţă.
(2) Încetarea înainte de termen a mandatului Decanului necesită desemnarea unui nou Decan, în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
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Art. 32.
(1) Revocarea Decanului se face la propunerea Rectorului sau în urma retragerii susţinerii din partea
Consiliului Facultăţii.
(2) Retragerea susţinerii din partea Consiliului Facultăţii trebuie să întrunească votul majorităţii simple a
membrilor Consiliului.
(3) În caz de retragere a susţinerii Consiliului, Rectorul este obligat să organizeze un nou concurs pentru
ocuparea funcţiei de Decan în termen de 45 de zile de la revocare.
(4) În caz de revocare a Decanului de către Rector, acesta informează Consiliul Facultăţii şi Senatul
Universităţii.
(5) Revocarea Decanului de către Rector trebuie validată de Senat prin votul majorităţii simple a
membrilor săi.
(6) În caz de validare de către Senat a deciziei de revocare a Decanului, Rectorul este obligat să
organizeze un nou concurs pentru ocuparea funcţiei de Decan în termen de 45 de zile de la revocare.
(7) Indiferent prin ce modalitate a fost revocat Decanul, Rectorul desemnează un Prodecan care va avea
atribuţii de Decan interimar până la validarea de către Senat a noului Decan.
Capitolul VI. - Prodecanii
Art. 33.
(1) Prodecanii sunt desemnaţi de Decan, după numirea sa de către Rector.
(2) Prodecanii trebuie să fie cadre didactice de predare ale Facultăţii.
(3) Prodecanii sunt validaţi de Consiliul Facultăţii şi de Senatul Universităţii.
(4) Decanul și prodecanii sunt membri de drept ai Consiliilor facultăților de care aparțin. Numărul de
membri ai acestor consilii include și decanul/prodecanii, cu menținerea reprezentativității pe linii de studii
și cadre didactice/studenți.
Art. 34.
(1) Mandatul Prodecanului poate înceta înainte de termen conform prezentului Regulament.
(2) Revocarea Prodecanului se face la propunerea Decanului şi trebuie validată de Consiliul Facultăţii şi
de Senatul Universităţii.
(3) Încetarea inainte de termen a mandatului unui Prodecan impune desemnarea unui nou Prodecan, în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art.35.
(1)

Numărul de prodecani este stabilit de senatul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, la propunerea

decanilor.
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(2)

La facultățile unde există cadre didactice titulare aparținând liniei maghiare și programe de

studii în limba maghiară, unul dintre Prodecani va reprezenta linia de studiu în limba maghiară, dacă
Decanul nu este ales dintre cadrele didactice ale acestei linii. Pentru desemnarea lui de către Decan,
cadrele didactice ale liniei de studiu în limba maghiară din facultatea respectivă vor face cel puţin trei
propuneri, din care una este acceptată de către Decan ca şi Prodecan din partea liniei respective.

Capitolul VII. - Rectorul
Art. 36.
(1) Pentru ocuparea funcţiei de Rector pot candida personalităţi academice sau ştiinţifice, având titlul
de profesor universitar, cunoscători şi vorbitori ai limbii române, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
prezentul Regulament, care au vizibilitate academică și experiență demonstrabilă în managementul
universitar de nivel superior.
(2) Pentru funcţia de Rector se depun candidaturi care constau în:
a) CV, lista de lucrări ştiinţifice;
b) Declarație pe propria răspundere de necolaborare cu poliția politică;
c) Plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale,
precum şi atragerea de resurse financiare în Universitate, de asigurare a vizibilităţii şi ierarhizare
adecvată, conform misiunii asumate în Carta Universităţii;
d) Declarație pe proprie răspundere că nu se găsește în vreo relație de incompatibilitate prevăzută
de lege sau de reglementările interne ale universității;
(1)

Certificat de competență lingvistică în limba română pentru candidații din străinătate, eliberat de
o instituție autorizată de MEN.
Art. 37.

(1) Rectorul universităţii este desemnat conform art.209 din Legea nr. 1/2011 prin una dintre
următoarele modalităţi:
b) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar;
c) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din consiliile
facultăţilor.
(2) Modalitatea de desemnare a Rectorului, dintre cele două variante prevăzute la articolul precedent,
se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a Rectorului, printr-un referendum
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organizat la nivelul Universităţii. La acesta au dreptul de a-și exprima opţiunea prin vot universal, direct
şi secret toate cadrele didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii, precum şi reprezentanţii
studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.
(3 Pentru mandatul 2020-2024, în conformitate cu rezultatele Referendumului privind modul de
desemnare a rectorului desfășurat în data de 7 mai 2019, desemnarea rectorului se va face prin concurs
public, conform art. 210 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 în baza unei metodologii distincte.
Senatul nou-ales al Universității va stabili comisia de selecție și de recrutare a rectorului precum și
Metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului și va aviza minimum doi candidați. În
situația în care nu vor fi depuse minimum două candidaturi, va aviza candidatura existentă, dacă aceasta
îndeplinește condițiile legale.
Art. 38.
(1) Mandatul Rectorului încetează înainte de termen în următoarele situaţii: în situaţiile prevăzute în
Regulamentul de faţă, în caz de demitere de către Senat conform art. 212 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 şi
în caz de revocare de către Ministrul Educaţiei Naționale, în condiţiile art. 125 şi art. 212 alin.(3) din
Legea nr. 1/2011.
(2) În caz de încetare a mandatului Rectorului înainte de termen, până la alegerea şi numirea unui nou
Rector, se procedează după cum urmează:
a) dacă Rectorul este revocat de Ministrul Educaţiei Naționale, se aplică prevederile art. 125 din
Legea nr. 1/2011;
b) în celelalte situaţii, unul din prorectori îndeplineşte, cu titlu interimar, atribuţiile Rectorului;
c) în oricare dintre situaţii, Senatul are obligaţia de a organiza alegeri pentru această funcţie,
conform Legii nr. 1/2011 şi prezentului Regulament.
Capitolul VIII. – Prorectorii. Directorul CSUD
Art. 39.
(1) Prorectorii sunt desemnaţi de Rector, în termen de 30 de zile de la confirmarea rectorului prin ordin
al Ministrului Educaţiei Naționale.
(2) Prorectorii trebuie să fie cadre didactice titulare ale Universităţii.
(3) Unul dintre Prorectori se alege dintre propunerile (trei la număr) făcute de cadrele didactice titulare
ale liniei de studiu în limba maghiară.
(4) Prorectorii sunt validaţi de Senatul Universităţii.
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(5) Mandatul Prorectorilor încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (15) al
Regulamentului de faţă. Încetarea înainte de termen a mandatului unui prorector necesită desemnarea
unui nou Prorector, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(6) Alegerea Directorului CSUD, funcţie asimilată cu cea de Prorector, se realizează în conformitate cu
prevederile Regulamentului instituțional al IOSUD de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Art.40. Revocarea Prorectorului se face la propunerea Rectorului.
Capitolul IX. Alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat şi a Consiliului
Şcolii Doctorale
Art. 41
Membrii C.S.U.D. pot fi persoane din cadrul I.O.S.U.D. sau din afara sa, din țară sau străinătate,
personalități științifice sau din sectoare industriale şi socio-economice relevante și reprezentanți ai
studenților doctoranzi din școlile doctorale membre ale I.O.S.U.D.
Alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat şi a Consiliului Şcolii Doctorale se
realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului instituțional al IOSUD de organizare și
desfășurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.

Capitolul X. Comisiile electorale
Art. 42.
(1) În vederea desfăşurării alegerilor la nivel de Universitate, se desemnează o Comisie Electorală la
Universităţii (CEU) şi două Birouri Electorale ale Secțiilor de votare (BESV): unul pentru Facultatea de
Medicină, Facultatea de Medicină în Limba Engleză, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de
Farmacie; al doilea pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și
Litere Petru Maior și Facultatea de Economie și Drept.
(2) CEU şi BESV desemnate pentru organizarea referendumului în vederea alegerii modalității de
desemnare a rectorului pot rămâne valabile și se pot completa, la nevoie, pentru întregul ciclu de
alegeri 2019/2020.
(3) Din CEU şi din BESV nu pot face parte candidaţii la un mandat în Consiliul Facultăţii, în Senatul
Universităţii, candidaţii pentru funcţia de Rector sau care ocupă funcţii de conducere în Universitate
sau în Facultate în momentul alegerilor. Dacă apar asemenea situații, membrii se vor înlocui automat
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cu membrii supleanți, în ordinea în care aceștia au fost nominalizați, pe categorii cadre didactice și
studenți.
Art. 43.
(1) CEU este alcătuită din 7 persoane:
a) 5 reprezentanţi ai cadrelor didactice ca membri titulari si 5 membri supleanți;
b) 2 titulari reprezentanţi ai studenţilor și 2 studenți supleanți.
CEU va beneficia de suportul Departamentului juridic al universității și al unui secretar.
(2) În termen de 48 de ore de la desemnare, CEU îşi alege un preşedinte, dintre cadrele didactice şi
un adjunct al acestuia.
(3) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii CEU.
(4) CEU are următoarele atribuţii:
a) centralizează procesele verbale de alegeri întocmite de BESV;
b) pe baza acestor procese verbale. întocmeşte şi înaintează Senatului în funcţie, spre validare,
comunicatele privind rezultatele alegerilor:
 comunicatul privind componenţa Consiliilor Facultăţilor;
 comunicatul privind componenţa Senatului Universităţii;
 comunicatul privind ocuparea funcţiei de Rector.
c) dă publicităţii rezultatele preliminare ale alegerilor;
d) centralizează rezultatele alegerilor (listele cu numărul de voturi obţinute de fiecare candidat);
e) primeşte, analizează şi soluţionează contestaţiile cu privire la desfăşurarea alegerilor.
(5)

Toate procesele verbale CEU, respectiv procesele verbale ale BESV sunt semnate de către

membrii comisiei respective; comunicatele sunt semnate de președintele CEU.
Art. 44.
(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare (BESV) sunt alcătuite fiecare din 5 membri:
a) 5 titulari - cadre didactice și 5 cadre didactice - membri supleanţi;
b) 2 titulari - reprezentanţi al studenţilor și 2 studenți supleanți.
Fiecare BESV va beneficia de suportul unui secretar.
(2) În termen de 48 de ore de la desemnare, membrii fiecărui BESV desemnează un preşedinte, dintre
cadrele didactice şi un 1 adjunct al acestuia, dintre cadrele didactice, aceştia constituind conducerea
BESV.
(3) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii BESV.
Art. 45.
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(1) În perioada premergătoare datei alegerilor BESV au următoarele atribuţii:
a) întocmesc listele electorale şi le publică pe pagina de internet a Universităţii, după principiul
ordonării alfabetice a numelui de familie al electorilor, pe facultăți;
b) arondează electorii pe secţii de votare;
c) primeşte contestaţii şi observaţii cu privire la listele electorale până cel târziu cu 72 de ore înainte
de data desfăşurării alegerilor şi le soluţionează în termen de 24 de ore;
d) dă publicităţii listele finale, cel târziu cu 48 de ore înainte de data desfăşurării alegerilor; după
acest moment nu mai sunt posibile modificări în listele electorale.
(2) În ziua alegerilor, BESV are următoarele responsabilităţi:;
a) identifică electorul pe baza unui act de identitate (carte de identitate sau paşaport în termen de
valabilitate);
b)

aplică ştampila de control pe verso-ul buletinelor de vot, în prezenţa acestuia;

c)

înmânează electorului buletinele de vot: buletin de vot pentru Consiliul Facultăţii și liniei de
predare de care aparține, buletin de vot pentru Senatul Universităţii corespunzător facultății și
liniei de predare de care aparține precum si instrumentul de scris pentru completarea buletinului
de vot;

d)

solicită electorului să semneze de primirea buletinelor de vot;

e) nu se acceptă înlocuirea buletinelor de vot greşit completate;
f)

la încheierea procesului de votare, preşedintele BESV anulează buletinele de vot neutilizate;

g)

înregistrează în procesul verbal de alegeri următoarele date: numărul de buletine de vot primite,
numărul de buletine de vot utilizate şi numărul de buletine de vot anulate (neutilizate, albe, nule);

h) deschide urnele, extrage buletinele de vot şi le amestecă pe flecare categorie în parte;
j) numără manual voturile exprimate pe categorii;
k) înregistrează în procesul verbal numărul buletinelor de vot anulate dintre voturile exprimate.
Anularea unui buletin de vot se petrece în următoarele situaţii; absenţa ştampilei de control a
Universităţii, buletine care au alt formal decât cel aprobat la nivel de Universitate, lipsa exprimării
unei opţiuni, opţiune pentru mai mulţi candidaţi decât numărul locurilor atribuite unei structuri sau
funcţii de conducere; îndoirea unui buletin de vot nu duce la anularea lui dacă nu se încadrează
în situaţiile anterioare;
l) o) redactează procesul verbal de alegeri, după formatul standardizat primit, care conţine rezultatele
alegerilor:
- Lista candidațior aleși în Consiliul fiecărei Facultăţii
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- Lista candidaţilor care nu intră în Consiliu, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
primite
- Lista candidaţilor aleşi în Senat din partea fiecărei Facultăţi
- Lista cu candidaţii la Senat care nu au fost aleşi, în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi primite.
(3) Preşedinţii BESV înaintează procesele verbale de alegeri către preşedintele CEU.
Art. 46. Electorul are următoarele responsabilităţi:
a) să verifice înregistrarea corectă a datelor proprii pe listele electorale;
b) să verifice buletinele de vot pentru concordanţă cu modelul publicat pe pagina de internet a
Universităţii, cu facultatea și cu linia de predare de care aparține și pentru care votează:
c) să verifice aplicarea ştampilei de control în momentul înmânării buletinelor de vot de către
membrii biroului electoral;
d) să nu îndoaie buletinele de vot;
e) să nu introducă în urnă mai mult de un buletin de vot.
Capitolul XI - Dispoziţii finale
Art. 47.
(1) Alegerile sunt considerate valide dacă la primul tur de scrutin au fost prezenți cel puțin 2/3 din numărul
de electori. În caz de lipsă de cvorum la primul tur de scrutin, al doilea tur de scrutin este valid indiferent
de numărul electorilor prezenţi la vot.
(2) Cadrele didactice pot opta pentru lista de electori pe care vor fi incluşi (română sau maghiară).
(3) Senatul în funcţie validează rezultatele alegerilor. Ele se publică pe pagina de internet a Universităţii,
sub semnătura preşedintelui CEU.
Art. 48. Prezentul Regulament, precum şi modificările şi completările ulterioare, se adoptă prin
hotărâre a Senatului Universităţii.
Art. 49. Regulamentul intră în vigoare la data adoptării sale prin hotărârea Senatului şi se
publică pe pagina de internet a Universităţii.
Art.50. La procesul electoral pot asista observatori din interiorul sau din afara Universităţii, cu
condiţia respectării spaţiului delimitat pentru birourile electorale şi a acreditării lor anterioare de CEU.
Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat
prezenta ediţie a regulamentului în data de 09. septembrie 2019 și intră în vigoare la data de 10
septembrie 2019 .

