RECTORAT

HOTĂRÂRE
privind inițierea și desfășurarea alegerilor în structurile și funcțiile de
conducere din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureș
A) Alegerile pentru structurile și funcțiile de conducere din cadrul UMFST se vor desfășura
după următorul calendar:
Nr.crt.

ACTIVITĂȚI

1 Aprobarea calendarului alegerilor
2 Organizarea referendumului pentru alegerea
modalității de desemnare a Rectorului
Desemnarea Biroului electoral pentru referendum
al Universității și a Birourilor secțiilor de votare
Desfășurarea dezbaterilor publice
Desfășurarea referendumului pentru alegerea
modalității de desemnare a Rectorului

Comunicarea rezultatului referendumului către
comunitatea universitară şi MEN
3 Aprobarea structurilor care coordonează alegerile
și a secțiilor de votare
Aprobarea Regulamentului electoral
Desemnarea Biroului electoral al Universității și a
Birourilor secțiilor de votare
Stabilirea numărului și locației sectiilor de votare
Aprobarea numărului de locuri pentru consiliile
4 departamentelor, consiliile facultăților și senat și
a modului lor de distribuție
Afișarea listelor de vot și a locației secțiilor de
5
votare corespunzătoare listelor
6 Desfășurarea alegerilor la nivel de departamente

DATĂ/
PERIOADĂ
20.03.2019

RESPONSABILITĂȚ

Senatul
universitar
Mai 2019
Senatul
universitar
Consiliul de
Administrație
Senatul
20.03.2019
universitar
Consiliul de
06.04Administrație
06.05.2019
Decanate
Biroul electoral al
Universității
07.05.2019
Birourile
08.05.2019*
electorale ale
secțiilor de votare
Consiliul de
09.05Administrație
16.05.2019 Senatul
universitar
Septembrie Senatul
2019
universitar

09.09.2019

Septembrie
2019

Senatul
universitar

Biroul electoral al
Universității
Decanate
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ale facultăților
Depunerea candidaturilor pentru funcția de
director de departament
Validarea candidaturilor

Alegerea prin vot universal, direct, secret și egal a
consiliilor departamentelor, a directorilor de
departament, a candidaților pentru consiliile
profesorale și pentru senat
Publicarea rezultatului alegerilor pentru consiliile
departamentelor pe site-ul universitatii
7 Desfășurarea alegerilor la nivel de Facultăți și de
Universitate
Avizarea candidaturilor pentru consiliile de
facultaților și pentru senat de către birourile
electorale ale facultăților și a universității;
publicarea acestora pe site-ul universității
Alegerea prin vot universal, direct, secret și egal a
membrilor consiliilor facultăților și a membrilor
senatului
Publicarea rezultatului alegerilor pentru consiliile
facultăților și pentru senat, pe site-ul universitatii
8 Validarea alegerilor
Validarea directorilor de departament și a
consiliilor profesorale
Validarea membrilor noului senat
9 Constituirea noului senat
Depunerea candidaturilor pentru funcția de
președinte al Senatului
Alegerea prin vot universal, direct, secret și egal a
președintelui Senatului universitar
Publicarea rezultatului alegerilor pentru funcția de
președinte al Senatul universitar, pe site-ul
universitatii
10 Desemnarea rectorului
Depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector
Avizarea candidaturilor pentru funcția de Rector
de către Serviciul Juridic și de către Senatul

04.1108.11.2019
11.1113.11.2019

Birourile
electorale ale
secțiilor de votare
Serviciul Juridic
14.11Biroul electoral al
28.11.2019 Universității
Birourile secțiilor
de votare
29.11.2019 Birourile secțiilor
de votare
Biroul electoral al
Universității
Birourile secțiilor
de votare
04.12Biroul electoral al
13.12.2019 Universității
Birourile secțiilor
de votare
Serviciul juridic
14.01.2020 Biroul electoral al
16.01.2020* Universității
Birourile secțiilor
de votare
17.01.2020 Consiliu de
Administrație
29.01.2020
29.01.2020

2728.01.2020
29.01.2020
30.01.2020

1217.01.2020
2729.01.2020

Consiliile
profesorale vechi
Senatul
universitar vechi
Consiliul de
administrație
Senatul
universitar
Consiliul de
Administrație

Senatul
universitar

Adresa UMF: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umftgm.ro | Email: rectorat@umftgm.ro | Tel: +40 265 215 551 int. 246 | Fax: +40 265 210 407

RECTORAT

universitar nou-ales și publicarea lor pe site-ul
universității
Desemnarea rectorului conform deciziei
referendumului

Transmiterea la MEN a documentelor necesare
validării Rectorului
Confirmarea Rectorului de către MEN
11 Desemnarea funcțiilor de conducere
Consultarea Senatului de către Rector privind
numirea Prorectorilor.
Numirea Prorectorilor de către Rector
Publicarea concursului pentru selectarea decanilor
Inscrierea candidaților la concursul pentru
ocuparea funcției de decan
Avizarea de către Serviciul Juridic și de către
consiliile facultăților a candidaților care îndeplinesc
condițiile de participare la concurs pentru
ocuparea funcției de decan
Desfășurarea concursului pentru selectarea
decanilor
Validarea rezultatului concursurilor pentru funcțiile
de decan
Numirea decanilor
Numirea prodecanilor de către decani
Constituirea Consiliului de administrație al
universitatii

Serviciul juridic
03.03.2020 Biroul electoral al
05.03.2020* Universității
Birourile secțiilor
de votare
Comisie de
concurs (după caz)
09.03.2020 Consiliul de
Administrație
Serviciul Juridic
23.03.2020 MEN
25.03.2020
26.03.2020
25.03.2020
30.0303.04.2020
0608.04.2020
09.0410.04.2020
15.04.2020
16.04.2020
17.04.2020
20.04.2020

Senatul
universitar
Rector
Rector
Rector
Consiliile
facultăților
Serviciul Juridic
Comisiile de
concurs
Senatul
universitar
Rector
Decani
Rector

*Desfășurarea celui de al doilea tur de scrutin, dacă nu a existat cvorum în primul tur, după caz.
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B) Se modifică Metodologia de organizare a referendumului la nivelul Universității
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș - UMFTGM-REG33, Ediția 3, după cum urmează:
Art. 1
(2) Referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în
Universitatea de Medicină, Farmacie Științe și Tehnologie din Târgu Mureș se va
organiza și se desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile
Ordinului MECS nr. 3751/2015 sau cu alte prevederi legale în vigoare la data
referendumului.
Art. 3.
(1) Referendumul universitar se desfășoară în luna mai 2019.
Art. 4.
(1) Pentru desemnarea rectorului în anul universitar 2019/2020 se va avea în vedere
următorul calendar:
a) Organizarea referendumului până la data de 8 mai 2019.
b) Desemnarea rectorului în perioada cuprinsă între 12 ianuarie 2020 și 23 martie
2020.
(2) Desemnarea rectorului va fi planificată astfel încât mandatul rectorului ales în anul
universitar 2019/2020 să nu depăşească 4 ani. Mandatul se ia în calcul de la data
confirmării rectorului prin ordin al ministrului educației naționale.
Art. 6.
(2) Senatul universitar va desemna la propunerea facultăților un Birou Electoral al
universității ca organism imparțial la nivel de universitate, responsabil cu organizarea și
desfășurarea referendumului, precum și cu validarea rezultatelor referendumului
universitar. Senatul stabilește numărul birourilor secțiilor de votare. Pentru
desfășurarea referendumului se stabilesc 2 birouri și 2 secții de votare.
(3) Senatul universității stabilește locația secțiilor de votare în care vor fi amplasate
cabinele de vot. Acestea vor fi: Sala senatului UMFST pentru Facultatea de medicină,
Facultatea de Medicină dentară și Facultatea de Farmacie și Sala R21 pentru
Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe și Litere și Facultatea de Economie și
Drept.
(6) Biroul Electoral al universității va îndeplini toate atribuţiile ce îi revin potrivit
prezentei metodologii și a Ordinului MECS nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologieicadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de
conducere la nivel de instituțiilor din sistemul național de învățământ și altor
reglementări în vigoare.
Art. 7
(1) Biroul Electoral al universității este format dintr-un număr impar de membri (5-7
membri, dintre care 1-2 studenți), dintre care unul posedă în mod obligatoriu
pregătire juridică și 2-3 membri supleanți.
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Art. 8
(3) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt formate dintr-un număr impar de
membri (5-7 membri, dintre care 1-2 studenți) și 2-3 membri supleanți.
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