UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Senatul Universităţii

METODOLOGIE DE ALEGERE
A CONSILIILOR FACULTĂŢILOR
I. Prevederi generale
Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliile facultăţilor se derulează în
conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi cu prevederile cuprinse în Carta
Universităţii din Craiova.
Art. 2. (1) Cadrele didactice şi de cercetare din Consiliul facultăţii reprezintă 75% din
numărul membrilor acestui consiliu şi sunt alese prin votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate.
(2) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii însumează 25% din numărul membrilor
acestui consiliu şi sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii.
Art. 3. (1) Consiliul facultăţii decide numărul de cadre didactice şi de cercetare din Consiliul
ce urmează a fi ales, stabilind o normă de reprezentare între 1/5 şi 1/10 din numărul titularilor
înscrişi în statele de funcţii ale facultăţii.
(2) Fiecărui departament al facultăţii îi revine un număr de locuri în noul Consiliu, număr ce
rezultă prin aplicarea normei de reprezentare.
(3) Acolo unde este cazul, departamentul asigură o reprezentare proporţională a cadrelor
didactice şi de cercetare proprii din Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, în cadrul
numărului de locuri ce revin departamentului în Consiliul facultăţii.
(4)Numărul studenţilor din noul Consiliu rezultă din condiţia ca aceştia să reprezinte un sfert
din numărul total al membrilor acestui Consiliu.
(5) Facultăţile care au studenţi în Centrul Universitar din Drobeta Turnu-Severin asigură
acestor studenţi o reprezentare proporţională în Consiliul facultăţii, în cadrul numărului total
de locuri ce revin studenţilor în respectivul Consiliu.
Art. 4. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv
nu pot fi concomitent membri ai Consiliului facultăţii.
Art. 5. (1) Mandatul unui membru al Consiliului facultăţii are durata de 4 (patru) ani.
(2) În cazul vacantării unui loc în Consiliul facultăţii, pentru ocuparea acestei poziţii Consiliul
adoptă şi aplică una dintre următoarele proceduri:
a) organizează alegeri parţiale pentru ocuparea locului vacant, desfăşurate conform
prezentei metodologii, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării;
b) atribuie locul vacant candidatului cel mai bine plasat, în ordinea numărului de voturi
obţinute, din rândul celor care au candidat dar nu au devenit membri ai Consiliului facultăţii
în urma precedentelor alegeri generale.
(3) Mandatul persoanei care a ocupat un loc vacantat din Consiliul facultăţii durează până la
expirarea mandatului acestui Consiliu.
Art. 6. (1) Alegerile sunt validate dacă numărul celor care şi-au exprimat votul reprezintă cel
puţin două treimi din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele electorale.
Procedura de validare se aplică distinct pentru cele două categorii de votanţi: cadre didactice
şi de cercetare, respectiv studenţi.
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(2) Dacă în primul tur al alegerilor nu este realizat cvorumul necesar validării, va fi programat
un al doilea tur de scrutin, în termen de maximum două zile, cu încadrarea în calendarul
alegerilor. Al doilea tur de scrutin se organizează numai pentru categoria de votanţi care nu au
întrunit cvorumul necesar validării în primul tur al alegerilor.
(3) Alegerile din al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul celor care şi-au
exprimat votul.
Art. 7. (1) De regulă, fiecare facultate organizează o secţie unică de votare. Prin excepţie,
facultăţile care şcolarizează şi în Centrul Universitar din Drobeta Turnu-Severin vor organiza
două secţii de votare: una în Craiova şi cealaltă în Drobeta Turnu-Severin.
(2) Consiliul facultăţii stabileşte locul în care se amplasează cabinele de vot şi logistica
necesară Comisiei/Comisiilor electorale.
Art. 8. Consiliul facultăţii stabileşte ziua votului, cu respectarea calendarului alegerilor din
Universitate, precum şi intervalul orar în care se votează.
Art. 9. Decanul facultăţii organizează campania de informare a votanţilor privind obiectul
alegerilor, data şi intervalul orar stabilite pentru votare, modalitatea de exprimare a votului şi
locul în care acesta se exercită.
Art. 10. (1) Decanul facultăţii este responsabil de întocmirea şi afişarea listei/listelor
electorale ce includ cadrele didactice şi de cercetare cu drept de vot din facultate.
(2) Decanul şi reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sunt responsabili de întocmirea
şi afişarea listei/listelor electorale ce indică studenţii cu drept de vot din facultate.
(3) Listele electorale sunt afişate inclusiv pe site-ul facultăţii.
II. Comisia electorală a facultăţii
Art. 11. (1) Comisia electorală a facultăţii asigură desfăşurarea efectivă a procesului de
votare, numără şi validează voturile exprimate, consemnează într-un proces verbal
participarea la vot şi rezultatele votării, întocmeşte şi afişează lista membrilor aleşi în noul
Consiliu al facultăţii
(2) Comisia electorală rezolvă eventualele contestaţii după cum urmează:
a) Contestaţiile privind procesul de votare se soluţionează operativ, în ziua votării;
b) Contestaţiile privind rezultatele alegerilor se rezolvă în 24 de ore de la încheierea
votării.
(3) Comisia electorală depune buletinele de vot şi procesul verbal al secţiei de votare la
decanatul facultăţii, în scopul arhivării acestor documente.
Art. 12. (1) Comisia electorală a facultăţii este alcătuită din două subcomisii electorale ce
funcţionează independent:
a) Subcomisia electorală pentru alegerea cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul
facultăţii;
b) Subcomisia pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii.
(2) Fiecare subcomisie îşi alege un preşedinte.
Art. 13. Comisia electorală a facultăţii asigură desfăşurarea ambelor tururi de scrutin.
Art. 14. (1) Consiliul facultăţii propune Senatului universitar minimum 5 persoane, cadre
didactice şi de cercetare, respectiv studenţi, pentru fiecare dintre subcomisiile electorale ale
facultăţii.
(2) Cadrele didactice şi cercetătorii se propun din rândul celor care nu deţin funcţii de
conducere.
(3) Studenţii din Comisia electorală sunt propuşi de reprezentanţii studenţilor.
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(4) Membrii Comisiei electorale nu candidează pentru Consiliul facultăţii la care asigură
desfăşurarea procesului de votare.
Art. 15. Pe baza propunerilor facultăţilor, Senatul universitar decide componenţa nominală a
subcomisiilor electorale pentru alegerea cadrelor didactice şi de cercetare şi ia act de
componenţa nominală a subcomisiilor electorale pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor.
III. Listele de candidaturi
Art. 16. Persoanele care doresc să candideze pentru un loc în Consiliu se înscriu la secretarul
şef al facultăţii, certificând intenţia de a candida prin propria semnătură. Candidaţii din
Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin se înscriu la secretariatele corespunzătoare ce
funcţionează în acest Centru universitar.
Art. 17 (1) La expirarea termenului de înscriere a candidaţilor, decanul şi reprezentantul
studenţilor în Biroul Consiliului facultăţii întocmesc şi afişează listele nominale de
candidaturi: o listă a candidaţilor studenţi şi o listă a candidaţilor cadre didactice şi de cercetare.
(2) În listele de candidaturi, candidaţii sunt înscrişi în ordine alfabetică.
IV. Buletinele de vot
Art. 18. (1) Se întocmesc două tipuri de buletine de vot (conform modelelor din ANEXA 1 şi
ANEXA 2, părţi integrante ale prezentei metodologii): unul destinat votului studenţilor, iar
celălalt utilizat de votanţii cadre didactice şi de cercetare.
(2) Candidaţii studenţi se înscriu pe buletinul de vot corespunzător, în ordine alfabetică.
(3) Candidaţii cadre didactice şi de cercetare se înscriu în buletinul de vot, pe departamente,
în ordine alfabetică.
Art. 19. (1) Decanul şi reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului facultăţii asigură
întocmirea corectă a buletinelor de vot şi multiplicarea acestora într-un număr corespunzător.
(2) Fiecare buletin de vot poartă ştampila facultăţii.
Art. 20. Buletinele de vot se predau preşedinţilor subsecţiilor electorale, pe baza unui proces
verbal de numărare a buletinelor.
V. Procesul de votare
Art. 21. Persoanele care votează se prezintă în faţa subcomisiei electorale corespunzătoare, se
legitimează cu C.I., C.I. provizorie sau paşaport, primesc buletinul de vot şi semnează în lista
electorală.
Art. 22. (1) Votul se exercită individual, în cabina de vot, prin aplicarea ştampilei de vot în
dreptul candidaţilor pentru care optează, în coloana ,,Vot”.
(2) Fiecare votant cadru didactic sau de cercetare îşi exprimă opţiunea pentru toate
departamentele facultăţii, în limita locurilor rezervate, ţinând seama de faptul că buletinele de
vot pe care sunt votate mai multe poziţii decât cele permise se vor anula.
(3) Fiecare votant student îşi exprimă opţiunea de vot, în limita locurilor ce revin studenţilor
pentru Consiliul facultăţii, ţinând seama de faptul că buletinele de vot pe care sunt votate mai
multe poziţii decât cele permise se vor anula.
VI. Stabilirea rezultatului alegerilor
Art. 23. La încheierea votării, subcomisia electorală desigilează urna de vot ce-i revine,
numără buletinele de vot şi validează acele buletine în care votul a fost corect exprimat,
celelalte fiind anulate.
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Art. 24. (1) Sunt declarate alese în Consiliul facultăţii cadrele didactice şi de cercetare cel mai
bine plasate, în ordinea numărului de voturi obţinute, în cadrul fiecărui departament.
(2) Sunt declaraţi aleşi în Consiliul facultăţii studenţii cel mai bine plasaţi, în ordinea
numărului de voturi obţinute.
Notă: Prezenta Metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului Universităţii din
Craiova, la data de 08.12.2011.
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de ___________________
Număr cadre didactice şi de cercetare
alese în Consiliul Facultăţii: 18

ANEXA 1

Ştampila
Facultăţii

BULETIN DE VOT
pentru
cadre didactice şi de cercetare
- model -

Nr.
crt.
1

DEPARTAMENTUL 1
Număr de locuri în C.F. : 6
Numele şi Prenumele
Vot
candidatului

Nr.
crt.
1

DEPARTAMENTUL 2
Număr de locuri în C.F. : 5
Numele şi Prenumele
Vot
candidatului

Nr.
crt.
1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

DEPARTAMENTUL 3
Număr de locuri în C.F. : 7
Numele şi Prenumele
Vot
candidatului

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de ___________________
Numărul studenţilor aleşi
în Consiliul Facultăţii: 6

ANEXA 2

Ştampila
Facultăţii

BULETIN DE VOT
pentru
STUDENŢI
- model -

Nr.
crt.
1

Numele şi Prenumele
candidatului

2

3

4

5

6

7

6

Vot

