UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ȘI
FUNCȚIILE DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE
UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1.
(1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.
1/5.01.2011, cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
4062/15.04.2011, privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de
universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, cu precizările MECTS
privind calendarul-cadru de organizare a alegerilor în universităţi, transmise prin adresa nr.
180/14.07.2011, precizările MECTS privind aplicarea incompatibilităților prevăzute de Legea
Educației naționale nr.1/2011, transmise prin adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011 şi cu
prevederile Cartei Universității de Arte din Târgu-Mureș.
(2) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere din UA se
desfăşoară în perioada 20.10.2011-1.03.2012.
Art. 2.
(1) Structurile de conducere din Universitatea de Arte sunt: Senatul universităţii şi Consiliul
de administraţie, Consiliul facultăţii, Consiliul şcolii doctorale, Consiliul de departament.
(2) Funcţiile de conducere din Universitatea de Arte sunt: rector, prorector, director al şcolii
doctorale, decan, director de departament, director general administrativ.
(3) Funcţiile de conducere de rector, prorector, decan, director de departament sau de unitate
de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie nu se cumulează.
(4) Durata mandatului pentru funcţiile şi structurile de conducere este de 4 ani. Mandatul
poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei
universitare. O persoană nu poate fi rector, prorector, decan pentru mai mult de 8 ani,
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(5) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul
universităţii, al facultăţilor şi departamentelor trebuie să respecte principiul reprezentativităţii
pe facultăţi, departamente, programe de studii (Anexa nr.1).
Art. 3.
(1) Alegerile în structurile de conducere sunt organizate de către conducerile în exerciţiu la
nivelul respectiv, conform calendarului de alegeri şi normelor de reprezentare stabilite prin
cartă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
(2) Alegerea în structurile de conducere se face prin vot universal, direct, secret şi egal astfel:

- cadrele didactice şi de cercetare titulare din universitate, pentru reprezentanţii lor în Senatul
universitar şi toţi studenţii universităţii, pentru reprezentanţii studenţilor în Senatul
universitar;
- membrii senatului universitar, pentru preşedintele senatului.
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din facultate, pentru reprezentanţii cadrelor didactice
şi de cercetare în Consiliul facultăţii şi studenţii facultăţii pentru reprezentanţii studenţilor în
Consiliul facultăţii;
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din departament, pentru Consiliul departamentului;
Art. 4.
Alegerile în funcţiile de conducere se realizează astfel:
- rectorul este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de către cadrele didactice şi de
cercetare titulare din Universitate şi de reprezentanţii studenţilor în senatul universitar şi în
consiliile facultăţilor, în conformitate cu modalitatea de desemnare a rectorului în urma
ședinței din data de 16.06.2011;
- prorectorul este numit de rectorul nou-ales;
- directorul departamentului este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de către cadrele
didactice şi de cercetare titulare din departament;
- decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de rectorul nou-ales, pe baza avizului din
partea consiliului facultății.
Art. 5.
(1) Mandatele celor care deţin funcţii de conducere academică sau administrativă, la orice
nivel al universităţii, încetează de drept la împlinirea vârstei de pensionare. Pentru funcţiile de
conducere vacantate astfel, se realizează alegeri parţiale.
(2) Dacă un cadru didactic ales într-o funcţie de conducere este ulterior ales într-o altă funcţie
de conducere, aflată într-una din situațiile de incompatibilitate în sensul precizărilor MECTS nr.
49417/28.07.2011 prevăzute de Legea Educației naționale nr.1/2011, acesta va opta pentru una din
funcții și se vor organiza noi alegeri pentru înlocuirea lui în funcția vacantată.
(3) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde şi ca urmare a încetării
contractului de muncă sau a încetării calităţii de student. Locurile rămase vacante se ocupă
prin aceeaşi procedură ca la alegeri.
(4) În perioada de tranziţie de la mandatul în exerciţiu la noul mandat, persoanele care deţin o
funcţie de conducere în vechiul mandat (rector, prorector, decani, directori de departamente)
şi candidează pentru o altă funcţie de conducere în noul mandat, fiind aleşi în funcţia pentru
care au candidat, rămân în vechea funcţie de conducere până la sfârşitul mandatului. Până la
validarea noilor structuri, activitatea de conducere este asigurată de structurile şi persoanele
aflate în funcţie până la alegeri.
(5) Exercitarea mandatului noilor structuri şi funcţii de conducere începe de la data validării
alegerilor de către noul Senat.
Art. 6.
(1) Alegerile pentru funcţiile de rector și decan se fac pe bază de candidaturi depuse la
registratura universităţii, în conformitate cu calendarul alegerilor (Anexa nr. 2), la care se
anexează curriculum vitae şi programul managerial propriu și o declarație privind situația
incompatibilităților în sensul art. 295 alin. (4) din Legea educației naționale nr.1/2011 și
adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.
(2) Directorii de departament sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare din cadrul departamentului, pe baza înscrierilor pe listele de
votare cu cel puţin două săptămâni înainte de data stabilită a alegerilor pentru funcţia de
director de departament.
(3) Alegerea unei persoane într-o structură de conducere se face numai cu consimţământul
acesteia.

II. NORMELE DE REPREZENTARE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE
Art. 7.
La nivelul universităţii şi al facultăţilor, stabilirea structurilor şi funcţiilor de conducere se
face în conformitate cu normele de reprezentare conform Anexei nr. 1.
(1) Cota-parte de reprezentare în Senat este după cum urmează: maximum 75% personal
didactic şi de cercetare şi minimum 25% reprezentanţi ai studenţilor; 50% facultatea de arte în
limba română, 50% facultatea de arte în limba maghiară.
(2) Cota parte de reprezentare în consiliile facultăţilor este: maximum 75% cadre didactice,
minimum 25% studenţi.
(3) Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale şi de Consiliul şcolii
doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul
şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. Din Consiliul şcolii doctorale fac
parte conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale în proporţie de maximum 50%,
studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, aproximat în plus dacă este cazul, restul fiind
completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror
activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă şi/sau personalităţi din
sectoarele industriale şi socio-economice relevante.
Art.8.
(1) Pentru alegerea senatului universitar şi a consiliului facultăţii au drept de vot toate cadrele
didactice titulare şi cercetătorii titulari, precum şi toţi studenţii din universitate, respectiv
facultate. Cadrele didactice şi cercetătorii votează pentru reprezentanţii cadrelor didactice şi
cercetătorilor, iar studenţii pentru reprezentanţii studenţilor.
(2) Pentru alegerea preşedintelui senatului votează membrii senatului nou ales.
(3) Pentru alegerea rectorului au drept de vot toate cadrele didactice titulare şi cercetătorii
titulari din universitate şi reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatul
universitar.
(4) Pentru alegerea consiliului departamentului şi a directorului de departament au drept de
vot toate cadrele didactice şi cercetătorii titulari din departament, la data alegerilor.

III. ALEGERILE LA NIVELUL SENATULUI UNIVERSITAR
Art.9.
(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie
şi deliberare la nivelul universităţii.
(2) Senatul este format din 16 membri, aleşi din rândul cadrelor didactice şi al studenţilor, cu
respectarea principiilor reprezentativităţii şi parităţii. Componenţa Senatului pe cote părţi de
reprezentare se prezintă astfel: 8 membri (50%) din partea facultăţii de arte în limba română,
din care 6 (75%) cadre didactice 2 (25%) studenţi; 8 membri (50%) din partea facultăţii de
arte în limba maghiară, din care 6 (75%) cadre didactice şi 2 (25%) studenţi.
(3) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului
universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru
studenţi, mandatul se termină în momentul finalizării unui ciclul de studiu, fiind posibilă
înnoirea încă odată a acestuia în condiţiile continuării studiilor la ciclul următor.
(4) La alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului universitar poate candida orice cadru
didactic sau de cercetare titular şi orice student, indiferent de ciclul de studii, în limitele
normei de reprezentare a facultăţii din care provine.
(5) Persoanele care candidează pentru un mandat în senatul universitar, se vor înscrie pe liste
întocmite la nivelul facultății înainte de data alegerilor.

(6) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar cadrele didactice şi de
cercetare care împlinesc vârsta de 65 ani la data organizării alegerilor.
(7) Nu se pot înscrie pe o listă pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în Senatul
universitar persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidați pe
vreuna din listele depuse.
(8) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar persoanele cu
sancțiuni pentru fapte în legătură cu serviciul, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, și
persoanele care au desfăşurat activitate de poliţie politică, constatată prin hotărâre definitivă.
(9) Biroul electoral, va verifica incompatibilităţile şi conflictele de interese şi va propune
Senatului validarea candidaturilor.
(10) Organizarea alegerilor este în responsabilitatea Biroului Electoral pe universitate,
organism imparţial la nivel de universitate, responsabil şi cu desfăşurarea şi validarea
rezultatelor alegerilor. Componenţa nominală a Biroului Electoral pe universitate este stabilită
de către Rectorul Universității în exercițiu pe baza propunerilor făcute de către facultăţi. Din
BEU fac parte cadre didactice și studenți care nu candidează pentru Senat.
Art.10.
Listele cu personalul didactic şi de cercetare sunt înaintate de fiecare facultate Biroului
Electoral, cu cel puţin 10 zile înainte de organizarea alegerilor.
Art.11.
Persoanele ale căror candidaturi sunt invalidate pot face contestaţie la senatul universităţii
împotriva hotărârii comisiei de organizare a alegerilor în termen de 24 de ore de la publicarea
rezultatului. Senatul universitar se pronunţă asupra contestaţiei în termen de 48 de ore de la
data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Art.12.
(1) În situaţia, în care pe listele prezentate de facultăţi în alegerile pentru senat, sunt mai mulţi
candidaţi decât numărul mandatelor atribuite acestora, atunci ierarhizarea candidaţilor se va
face descrescător, în interiorul fiecărei liste, în raport cu numărul voturilor valabil exprimate,
până la acoperirea numărului atribuit fiecărei facultăţi.
(2) În situația egalității numărului de voturi pentru doi sau mai mulți candidați, departajarea se
va face prin reluarea votării pentru aceștia.
(3) Alegerile pentru Senat vor avea loc în data de 29 și 30 noiembrie 2011, pe liste separate
pentru fiecare facultate, astfel:
Pentru reprezentanții în Senat din partea Facultății de Arte în limba română:
 În data de 29 noiembrie 2011 - între orele 8.00 – 13.00 şi între orele 15.00 – 19.00,
în sala nr.8
 În data de 30 noiembrie 2011 între orele 8.00 – 12.00 – în cazul necesității de
departajare.
Pentru reprezentanții în Senat din partea Facultății de Arte în limba maghiară:
 În data de 29 noiembrie 2011 - între orele 8.00 – 13.00, în sala nr.8 şi între orele
15.00 – 19.00, în sala nr.8
 În data de 30 noiembrie 2011 între orele 8.00 – 12.00 – în cazul necesității de
departajare.
(4) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ștampilei „votat” în pătratul din dreptul
numelui candidatului.
(5) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ștampila „votat” pentru
cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărei facultăţi.
(6) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacă nu este aplicată ștampila „votat” pentru nici un candidat din lista fiecărei facultăţi;
b) dacă este aplicată ștampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul
atribuit fiecărei facultăţi;

c) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
d) dacă se aplică ștampila „votat” în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor.
(7) Buletinele de vot, pe care s-au făcut înscrieri ce reprezintă calomnii sau ameninţări
referitoare la persoane din comunitatea universitară, vor fi înaintate organelor competente
pentru depistarea celor vinovaţi.
Art.13.
Condiţia ca alegerile pentru constituirea Senatului universitar să fie validate este ca
participarea la vot să fie în procent de 50%+1 din totalul celor cu drept de vot - cadre
didactice şi de cercetare titulare.
Art.14.
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin prevăzute în
alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor vor organiza un al doilea tur de
scrutin, în termen de 3 zile calendaristice. Nu sunt admise depunerile de noi candidaturi.
(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de participare la vot.
Art.15.
(1) Durata mandatului în Senat este de patru ani.
(4) Mandatele celor care deţin funcţii de conducere academică sau administrativă, la orice
nivel al universităţii, încetează de drept la împlinirea vârstei de pensionare. Pentru funcţiile de
conducere vacantate astfel, se realizează alegeri parţiale.
(5) Dacă un cadru didactic ales într-o funcţie de conducere este ulterior ales într-o altă funcţie
de conducere, aflată într-una din situațiile de incompatibilitate în sensul precizărilor MECTS nr.
49417/28.07.2011 prevăzute de Legea Educației naționale nr.1/2011, acesta va opta pentru una din
funcții și se vor organiza noi alegeri pentru înlocuirea lui în funcția vacantată.
(6) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde şi ca urmare a încetării
contractului de muncă sau a încetării calităţii de student. Locurile rămase vacante se ocupă
prin aceeaşi procedură ca la alegeri.
(7) În perioada de tranziţie de la mandatul în exerciţiu la noul mandat, persoanele care deţin o
funcţie de conducere în vechiul mandat (rector, prorector, decani, directori de departamente)
şi candidează pentru o altă funcţie de conducere în noul mandat, fiind aleşi în funcţia pentru
care au candidat, rămân în vechea funcţie de conducere până la sfârşitul mandatului. Până la
validarea noilor structuri, activitatea de conducere este asigurată de structurile şi persoanele
aflate în funcţie până la alegeri.
(8) Exercitarea mandatului noilor structuri şi funcţii de conducere începe de la data validării
alegerilor de către Senat.

IV. ALEGEREA RECTORULUI
Art. 16.
Rectorul este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din universitate şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi
din Consiliile facultăţilor, în conformitate cu rezultatele referendumului privind desemnarea
acestuia.
Art. 17.
(1) Pentru funcţia de Rector depunerea candidaturii se face la registratura universităţii cu cel
puţin 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor. Candidatura pentru funcţia de rector este
însoţită de curriculum vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate activităţile
desfăşurate în universitate, în concordanţă cu planul strategic de dezvoltare instituţională, și o
declarație privind situația incompatibilităților în sensul art. 295 alin. (4) din Legea educației
Naționale nr.1/2011 și adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.
Art.18.

Documentele privind candidaturile avizate de senat pentru funcţia de Rector sunt aduse la
cunoştinţa comunităţii universitare prin afișarea la sediul universității și prin prezentarea lor
pe pagina web a universităţii.
Art.19.
Biroul electoral va înscrie pe buletinele de vot candidaturile pentru funcţia de Rector în
ordinea alfabetică a numelor candidaţilor.
Art.20.
(1) Votarea pentru funcţia de Rector se face în secţiile de votare stabilite pentru toate cadrele
didactice şi cercetătorii titulari şi pentru studenţii reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi în
Senatul universitar.
(2) Buletinele de vot vor conţine numele candidaţilor pentru funcţia de rector.
(3) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul
numelui candidatului.
(4) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru
un candidat
(5) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din listă;
b) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă,
c) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
d) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor.
(6) Rectorul se consideră ales din primul tur de scrutin, dacă la procesul de votare au
participat cel puţin jumătate plus unu din numărul total de electori şi dacă obţine cel puţin
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(7) Dacă niciun candidat nu a întrunit această majoritate atunci, în termen de 3 zile se
organizează un nou tur de scrutin la care participă numai candidaţii clasaţi pe primele două
locuri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi favorabile obţinute.
Art.21.
În urma finalizării votului, biroul electoral întocmeşte un proces verbal semnat de preşedintele
acestuia, care este arhivat pentru o perioadă de 4 ani. Buletinele de vot se păstrează 60 de zile.
Art.22.
Rectorul desemnat este confirmat prin ordinul ministrului în termen de 30 de zile de la data
alegerii, dată de la care preia prerogativele conducerii executive a universităţii.
Art.23.
(1) Încălcarea metodologiei de alegeri atrage nulitatea absolută a acestora.
(2) În cazul invalidării unei alegeri se reface şedinţa de alegeri,conform legislaţiei în vigoare
şi a prezentului regulament.
(3) Eventualele contestaţii cu privire la nerespectarea procedurii de alegere a rectorului, se vor
adresa Senatului în termen de 24 de ore de la data desfăşurării alegerilor, ele fiind înregistrate
la registratura universităţii. Senatul nou ales va desemna o comisie în vederea analizării şi
soluţionării acestora. Propunerile comisiei se vor supune aprobării Senatului în maximum 3
zile lucrătoare.
Art. 24.
Mandatul rectorului începe odată cu emiterea ordinului de confirmare de către ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi
preiau efectiv prerogativele noile conduceri academice, întreaga activitate este asigurată de
conducerile academice care au fost în funcţie până la alegeri.

V. NUMIREA PRORECTORULUI
Art.25.
Rectorul confirmat de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, pe baza
consultării senatului universitar își numeşte prorectorii. La Universitatea de Arte Târgu-Mureș
cel puțin unul dintre prorectori este numit de către rector la propunerea cadrelor didactice
aparținând minorităților naționale din departamentul secției sau liniei de predare într-o limbă a
minorităților naționale, cu excepția cazului în care rectorul provine de la secția sau linia de
studiu cu predare în limba minorității naționale respective. Cadrele didactice aparținând
secției sau liniei de predare trebuie să propună cel puţin 3 candidaţi.

VI. ALEGERILE LA NIVELUL FACULTĂŢII
Art.26.
(1) Consiliul facultăţii este organul de conducere al facultăţii, format din 8 membri, din care 6
cadre didactice şi de cercetare şi 2 studenţi. Consiliul facultăţii este prezidat de decanul
acesteia.
(2) Decanii şi directorii de departamente fac parte de drept din Consiliul facultăţii.
Art.27.
Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul
direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii
facultăţii.
Art.28.
(1) Procedura de alegere a Consiliului facultăţii se bazează pe principiul reprezentativităţii
(Anexa nr.1).
(2) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului facultăţii poate candida orice cadru
didactic sau de cercetare din cadrul facultăţii, titular al universităţii şi orice student.
(3) Persoanele care candidează pentru un mandat în Consiliul facultăţii, se vor înscrie la
facultatea unde îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin două săptămâni înainte de data
alegerilor.
(4) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Consiliul facultăţii cadrele didactice şi de
cercetare care împlinesc vârsta de 65 ani la data organizării alegerilor.
(5) Nu se pot înscrie pe o listă pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în Consiliul
facultăţii persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidate pe
vreuna din listele depuse.
Art.29.
(1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru constituirea consiliilor facultăţilor sunt
gestionate de o comisie constituită la nivel de facultate din 3 membri, formată din cadre
didactice ale facultății care nu candidează pentru consiliul facultății. Din comisie mai face
parte şi un student.
Art.30.
Listele cu personalul didactic şi de cercetare sunt înaintate de facultăţi comisiilor de
organizare a alegerilor.
Art.31.
Persoanele ale căror candidaturi sunt invalidate pot face contestaţie la senatul universităţii
împotriva hotărârii comisiei de organizare a alegerilor în termen de 24 de ore de la publicarea
pe site-ul universităţii. Senatul universitar se pronunţă asupra contestaţiei în termen de 48 de
ore de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Art.32.

(1) În situaţia, în care pe listele prezentate de facultăţi în alegerile pentru consiliile
facultăţilor, sunt mai mulţi candidaţi decât numărul mandatelor atribuite acestora, atunci
ierarhizarea candidaţilor se va face descrescător, în interiorul fiecărei liste, în raport de
numărul voturilor valabil exprimate, până la acoperirea numărului atribuit fiecărui
departament.
(2) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul
numelui candidatului.
(3) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru
cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărui departament.
(4) Buletinele de vot sunt nule:
e) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din listă;
f) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul
atribuit fiecărui departament;
g) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
h) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor.
Art.33.
Condiţia ca alegerile pentru constituirea consiliului facultăţii să fie validate este ca
participarea la vot să fie în procent de 50%+1 din totalul celor cu drept de vot - cadre
didactice şi de cercetare titulare.
Art.34.
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin prevăzute în
alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor şi Comitetul studenţesc de organizare a
alegerilor vor organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 3 zile calendaristice. Pentru
cel de-al doilea tur de scrutin nu se pot depune noi candidaturi.
(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de participare la vot.
Art.35.
(1) Alegerile la nivelul facultăţilor sunt consemnate într-un proces verbal în care se precizează
rezultatul votului şi lista nominală a celor aleşi în Consiliul facultăţii. Pe baza acestui
document se solicită validarea alegerilor la nivelul facultăţii.
(2) Consiliul nou al facultăţii este validat de către Senatul universitar în exerciţiu.
(3) Contestaţiile privitoare la alegerile de la nivelul facultăţilor se înregistrează la registratura
universităţii în termen de 24 de ore de la data desfăşurării acestora. Ele vor fi soluţionate
într-o şedinţă extraordinară a Senatului convocată la o dată ce va ţine seama de ultima
contestaţie depusă, după finalizarea tuturor alegerilor de la nivelul facultăţilor.

VII. MODALITATEA DE SELECTARE PRIN CONCURS A DECANILOR
Art. 36.
Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii. Prezentul
regulament va fi completat cu procedura concursului public pentru ocuparea funcţiei de
decan.
Art. 37.
(1) La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil
din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit
avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum
2 candidaţi.
(2) Candidatura pentru funcţia de decan se depune la registratura universităţii şi va fi însoţită
de curriculum vitae, programul managerial şi declaraţie privind incompatibilitățile prevăzute de
Legea Educației naționale nr.1/2011, transmise prin adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.

Art. 38.
Decanii selectaţi prin concurs public organizat de noul rector, sunt validaţi de Senatul
universitar.

VIII. ALEGERILE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR
Art. 39.
(1) Candidaţii pentru funcţia de director de departament îşi înregistrează candidaturile la
secretariatul universităţii, cu două săptămâni înainte de şedinţa de alegeri, în conformitate cu
calendarul alegerilor (anexa 2).
(2) Candidatura presupune înscrierea pe lista de votare şi semnarea declaraţiei privind
incompatibilitățile prevăzute de Legea Educației naționale nr.1/2011, transmise prin adresa MECTS
nr. 49417/28.07.2011.

(3) Pentru situaţia în care nu s-au înregistrat candidaturi pentru funcţia de director de
departament, se acceptă formularea propunerilor în timpul şedinţei de alegeri.
(4) Candidații pentru consiliul departamentului își înregistrează candidatura cu cel puţin două
săptămâni înainte de şedinţa de alegeri la secretariatul universităţii.
(5) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Consiliul departamentului sau director de
departament cadrele didactice şi de cercetare care împlinesc vârsta de 65 ani la data
organizării alegerilor.
(6) Nu se pot înscrie pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat în Consiliul
departamentului persoanele ai căror soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea sunt candidate
pe vreuna din listele depuse sau sunt cadre didactice titulare în departamentul respectiv.
Art.40.
(1) Şedinţa de alegeri la nivelul departamentului este prezidată de către decanul de vârstă,
asistat de cel mai tânăr membru al departamentului, care nu deţin şi nici nu candidează la
funcţia de director de departament.
(2) Ordinea de zi a şedinţei cuprinde următoarele etape:
a) prezentarea şi discutarea raportului privind starea departamentului de către directorul de
departament în funcţiune;
b) alegerea directorului de departament, prin votul universal, direct, egal şi secret al
membrilor departamentului cu drept de vot. Buletinele de vot ştampilate vor conţine numele
candidaţilor pentru funcţia de director departament. Modalitatea concretă de vot constă în
aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul numelui candidatului.
c) alegerea celorlalţi membri în consiliul departamentului, prin votul universal, direct, egal şi
secret al membrilor departamentului cu drept de vot . Buletinele de vot vor conţine numele
candidaţilor în consiliul departamentului Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea
ştampilei „votat” în pătratul din dreptul numelui candidatului. Votul se consideră valid, dacă
în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „votat” pentru cel puţin un candidat şi cel mult
numărul de candidaţi atribuit fiecărui departament.
(3) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din listă;
b) dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul
atribuit fiecărui departament;
c) dacă pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant;
d) dacă ştampila „votat” este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaţilor
(4) Desfăşurarea alegerilor la nivelul departamentului se consemnează într-un proces verbal
care trebuie să conţină: numele directorului de departament ales şi ale celorlalţi membri în
Consiliul departamentului. Procesul verbal va fi semnat de către cel ce l-a întocmit şi de către

cel care a condus şedinţa de alegeri. Un exemplar se depune la decanatul facultăţii pentru
validare în Consiliul facultăţii.
Art.41.
(1) Condiţia ca alegerile să fie validate este ca participarea la vot să fie în procent de 50%+1
din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice şi de cercetare titulare.
(2) Se declară ales candidatul care a câștigat cu majoritate simplă de voturi.
(3) Sunt aleşi în consiliul departamentului, primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare
număr de voturi.
Art.42.
(1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin prevăzute în
alineatul precedent, se va organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 3 zile
calendaristice. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin nu se pot depune noi candidaturi.
(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de participare la vot.
Art.43.
(1) Contestarea alegerilor la acest nivel se poate face în termen de 24 de ore de la data
finalizării lor, prin depunerea şi înregistrarea unei contestaţii la decanatul facultăţii.
Soluţionarea contestaţiei se va face de către Consiliul facultăţii, în termen de 48 de ore de la
înregistrarea contestaţiei.
IX. ALEGEREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR ÎN SENATUL
UNIVERSITAR ŞI ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR
Art. 44.
La Universitatea de Arte din Târgu-Mureş reprezentarea studenţilor se desfăşoară la nivel de
facultate şi senat universitar. De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în toate comisiile sau
mecanismele cu rol decizional sau consultativ la nivelul universităţii sau al facultăţilor.
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul universităţii sunt:
a) studenţi consilieri (minimum 25% din numărul total de membri ai consiliilor facultăţilor);
b) studenţi senatori (minimum 25% din numărul total de membri ai senatului);
c) reprezentanţi în Comisia de etică;
d) reprezentanţi în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
e) reprezentanţi în alte comisii ale universităţii.
Art.45.
(1) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde şi ca urmare a încetării
calităţii de student. Locurile rămase vacante se ocupă prin aceeaşi procedură ca la alegeri.
Art.46.
Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant:
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine
tuturor studenţilor care urmează cursurile unei facultăţi din cadrul universităţii (nivel licenţă,
master) şi nu poate fi limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, profil, număr de
restanţe, experienţă precedentă.
(2) Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi
în momentul depunerii candidaturilor;
(3) Nu au dreptul de a candida, pentru funcţiile de Consilier sau Senator, studenţii care au
primit sancțiuni legate de încălcarea Codului de etică al Universității
Art.47.
Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:

a) prin revocare de către cei care i-au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face pe
baza unei petiţii semnate de un număr de studenţi egal cu minim 1/3 din numărul celor care şiau exprimat votul pentru alegerea reprezentantului propus spre revocare.
b) Propunerile de revocare trebuie să fie însoţite de dovezi clare care atestă nerespectarea
obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament.
c) În cazul revocării se organizează alegeri pentru funcţia de reprezentare rămasă liberă,
putând candida şi studentul reprezentant revocat precum şi alţi studenţi, cu aceleaşi reguli ca
la alegerile obişnuite, dar la cel mult 4 săptămâni de la data revocării.
Art.48.
(1) Alegerea studenților se organizează de către reprezentanţii lor în funcţie.
(2) Conducerea Universităţii nu se implică în organizarea alegerii reprezentanţilor studenţilor.
La solicitarea studenţilor secretariatul universităţii va asigura sprijinul logistic pentru
organizare.
(3) Numirea studenţilor aleşi ca reprezentanţi în structurile de conducere se face pe baza
proceselor verbale întocmite în urma şedinţelor de alegeri, predate la registratura
universităţii.
(4) Exercitarea mandatului studenţilor aleşi începe de la data validării alegerilor de către
Senat.

X. DISPOZIŢII FINALE
Art. 49.
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică la nivelul tuturor funcţiilor şi structurilor de
conducere din cadrul universităţii.
(2) Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 50.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 12 octombrie 2011.

Rector interimar,
Prof.univ.dr. Sorin Crişan

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ

Anexa nr.1

NORME DE REPREZENTARE
A CADRELOR DIDACTICE ȘI A STUDENȚILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN
TÂRGU-MUREȘ

Facultatea

Facultatea de
Arte în limba
română

Facultatea de
Arte în limba
maghiară

Departamentul

Norme de reprezentare
în Consiliul
Departamentului
Cadre didactice

Departamentul
de teatru și arte
vizuale

5

Departamentul
de muzică

3

Departamentul
de teatru, arte
vizuale și științe
ale comunicării
Departamentul
de muzică

7

Norma de reprezentare în
Consiliul Facultății
Cadre
didactice
5
6

Studenți
1
2

1

Norma de reprezentare în
Senat
Cadre
didactice
5
6

1

1
2

1

1

1

1

5
6
3

Studenți

5
2

1

6
1

2
1

1

Anexa nr.2.
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
CALENDARUL PROPRIU AL ALEGERILOR
PENTRU STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE

16.06.2011 – Desfăşurarea referendumului prevăzut de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
privind modalitatea de desemnare a rectorului
20.10.2011 – Publicarea calendarului propriu al alegerilor pe pagina web a Universităţii de
Arte din Târgu-Mureș (www.uat.ro)
04.11.-14.11.2011 – Alegeri ai reprezentanților studenților în Senat și în consiliile facultăților
14.11.2011 – Desemnarea membrilor biroului de electorat, validarea listei cadrelor didactice
titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din
consiliile facultăţilor care au drept de vot pentru alegerea noului rector
29.11. – 30.11.2011 – Alegerea noului Senat universitar
30.11. 2011 – Validarea alegerii noului Senat, alegerea preşedintelui Senatului universitar
26.11.-06.12. 2011 – Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector
Pentru funcţia de Rector depunerea candidaturii se face la registratura universităţii, este însoţită de curriculum
vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate activităţile desfăşurate în universitate, în
concordanţă cu planul strategic de dezvoltare instituţională și o declarație privind situația incompatibilităților
în sensul art. 295 alin . (4) din Legea educației naționale nr.1/2011 și adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.

09.12.2011 – Audierea în plenul Senatului a candidaților pentru funcția de rector
16.12.2012 - Alegerea rectorului
16.01-20.01.2012 – Numirea prorectorului
16.01.-18.01.2012 – Organizarea alegerilor pentru Consiliile Departamentelor și Directorii de
Departamente
18.01.-20.01.2012 – Organizarea alegerilor pentru Consiliile Facultăților
23.01.-27.01.2012 – Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan
Pentru funcţia de Decan depunerea candidaturii se face la registratura universităţii, este însoţită de curriculum
vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate activităţile desfăşurate în cadrul facultății și o
declarație privind situația incompatibilităților în sensul art. 295 alin . (4) din Legea educației naționale
nr.1/2011 și adresa MECTS nr. 49417/28.07.2011.

30.01.-03.02.2012 – Numirea decanilor pe baza avizelor din partea Consiliilor Facultăților

Aprobat în Senatul Universităţii de Arte din Târgu Mureș, 29.09.2011

