Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică
din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere
academică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, ale Ordinului Ministrului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice nr. 3751 din 29 aprilie 2015 şi cu prevederile Cartei universitare, Senatul
Universităţii aprobă prezenta metodologie.
I. Principii generale
I.1. Senatul Universităţii este alcătuit din 71 de membri, astfel: 53 reprezentanţi ai
personalului didactic şi de cercetare, cuprins în statele de funcţii ale facultăţilor (6 de la FEAA; 6 de
la Facultatea de Litere; 1 de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică; câte 3 de la celelalte 12
facultăţi, 1 de la Centrul de Studii Europene, 1 de la Departamentul interdisciplinar de ştiinţe
exacte, 1 de la Departamentul interdisciplinar de ştiinţe socio-umane şi 1 de la Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic) şi 18 studenţi (4 de la FEAA şi câte unul de la celelalte 14
facultăţi).
Preşedintele Senatului este ales prin vot direct şi secret dintre membrii acestuia.
Comisiile de specialitate din cadrul Senatului sunt propuse de preşedinte şi aprobate de
Senat prin vot deschis. Din Senat nu pot face parte rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii și șefii
de departamente.
I.2. Consiliul de administraţie
Consiliul de administraţie este format din rector, prorectori, decani, directorul general
administrativ şi un reprezentant al studenţilor.
Preşedintele Consiliului de administraţie este rectorul.
Rectorul este ales prin votul universal, direct şi secret, al personalului didactic şi de
cercetare titular şi al reprezentanţilor studenţilor din Senat şi Consiliile facultăţilor.
Rectorul, confirmat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, numeşte prorectorii,
prin consultarea Senatului, numeşte decanii prin concurs public şi dă decizia de menţinere în funcţie
a directorului general administrativ, pe baza acordului scris al acestuia de susţinere a planului
managerial.
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I.3. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat este format din 17 membri.
Numirea directorului şi alegerea membrilor CSUD se face conform Codului Studiilor Universitare
de Doctorat (H.G. nr. 681/2011), pe baza metodologiei aprobată de Senat.
I.4. Consiliul facultăţii este ales prin vot direct şi secret, pe o perioadă de 4 ani, de către
Adunarea generală a facultăţii, dintre membrii personalului didactic şi de cercetare titular. Numărul
membrilor Consiliului este de minim 3 persoane şi este stabilit de Consiliul actual, în funcţie de
norma de reprezentare.
Fiecare departament trebuie să fie reprezentat în Consiliul facultăţii în raport cu una la
fiecare patru persoane titulare - în facultăţile cu mai puţin de 75 de membri titulari - şi una la fiecare
cinci persoane titulare - în facultăţile cu mai mult de 75 de membri titulari.
Numărul studenţilor în Consiliul facultăţii trebuie să reprezinte cel puţin 25%.
Reprezentanţii studenţilor provin proporţional din toate cele trei cicluri de studii şi sunt aleşi în
Adunările generale ale studenţilor. În cazul facultăţilor cu un număr maxim de 3 studenţi aleşi în
structurile de reprezentare, trebuie să fie reprezentat fiecare ciclu de studii de câte un student.
Preşedintele Consiliului facultăţii este decanul.
Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către rectorul Universităţii şi validat
de Senat.
Decanul numeşte prodecanii, cu avizul Consiliului facultăţii.
La concursul pentru funcţia de decan pot participa candidaţii avizaţi de noul Consiliu al
facultăţii cu votul majorităţii simple al membrilor prezenţi.
Consiliul facultăţii validează cel puţin 2 candidaţi.
Candidaţii la funcţia de decan în Facultăţile de Teologie Ortodoxă şi Teologie RomanoCatolică trebuie să aibă şi binecuvântarea ierarhului locului.
I.5. Consiliile departamentelor subordonate Consiliului de Administraţie sunt
constituite din reprezentanţi desemnaţi de Consiliile facultăţilor componente (socio-umane și
științe) și din membrii cercetători aleși conform normei de reprezentare din Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Directorii departamentelor subordonate Consiliului de administrație sunt numiți de rector, în
urma unui concurs public, organizat în condițiile legii.
Biroul Consiliului departamentului este alcătuit din 4 membri aleşi prin votul, direct şi
secret, al membrilor consiliului şi al cercetătorilor angajaţi pe durată nedeterminată.
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I.6. Consiliile departamentelor din cadrul facultăţilor sunt alcătuite din personal didactic
şi de cercetare titular.
Numărul membrilor fiecărui Consiliu poate fi de minimum 3 şi maximum 7 persoane.
Directorii şi membrii Consiliilor departamentelor sunt aleşi prin votul universal, direct şi
secret, al personalului didactic şi de cercetare titular din cadrul fiecărui departament.
Directorii departamentelor din facultăţile de Teologie Ortodoxă şi Romano-Catolică trebuie
să aibă şi binecuvântarea ierarhului locului.
I.7. Consiliile şcolilor doctorale din facultăţi sunt formate din reprezentanţii
conducătorilor de doctorat din şcolile respective, reprezentanţi ai studenţilor doctoranzi şi
personalităţi ştiinţifice din afara şcolii doctorale.
Alegerile membrilor consiliilor şcolilor doctorale şi numirea directorilor se vor face conform
Codului Studiilor Universitare de Doctorat (H.G. nr. 681/2011).
II. Pregătirea alegerilor
II.1. Pentru buna desfăşurare a alegerilor se constituie Biroul electoral central, la nivel de
Universitate, şi Comisii electorale la facultăţi.
II.2. Biroul electoral central este format de 7 membri, propuşi de către facultăţi şi aleşi de
Senatul actual, răspunde de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor din Universitate şi este sprijinit în
activitatea sa de Direcţia generală administrativă, prin serviciile specializate, şi de Departamentul
„Media”.
Biroul electoral central primeşte şi verifică listele de alegători şi listele de candidaţi la
funcţiile de rector şi membri ai Senatului, pregăteşte buletinele de vot şi organizează centrul unic de
votare pe Universitate.
II.3. Comisiile electorale din facultăţi sunt formate din 3-5 membri aleşi de Consiliul actual,
răspund de buna desfăşurare a alegerilor în facultăţi şi sunt sprijinite de secretariate şi
compartimentele administrative ale facultăţilor.
Comisiile electorale din facultăţi elaborează listele de alegători şi listele de candidaţi pentru
membrii Senatului, listele cu studenţii propuşi pentru Senat şi cu cei aleşi în Consiliul facultăţii.
II.4. Listele de alegători (personal didactic, de cercetare şi studenţi) de la facultăţi sunt
transmise Biroului electoral central până în data de 11 ianuarie 2016.
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II.5. Din fiecare comisie face parte şi un student desemnat de reprezentanţii studenţilor din
actualul Senat.
II.6. Membrii Biroului electoral central si ai comisiilor electorale nu pot candida pentru
funcţii de conducere sau de reprezentare.
II.7. Pentru eventualele contestaţii se constituie o comisie la nivel de Universitate formată
din 5 membri aleşi de Senatul actual.
III. Calendarul alegerilor
Alegerile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se vor desfăşura în perioada 18
ianuarie – 26 februarie 2016.
III.1. 18-22 ianuarie 2016: în Adunările generale ale facultăţilor se aleg membrii Consiliului
şi persoanele propuse pentru alegerea în Senat.
Fiecare facultate propune un număr dublu de candidaţi în raport cu numărul reprezentanţilor
în Senat.
Lista cu persoanele propuse pentru Senat este înaintată Biroului electoral central în termen
de 48 de ore de la data scrutinului şi conţine numărul de voturi pentru fiecare candidat.
III.2. 18-22 ianuarie 2016: în Adunările generale ale studenţilor fiecărei facultăţi se aleg
reprezentanţii acestora în Consiliul facultăţii şi studenţii propuşi pentru alegerea în Senat.
Fiecare Adunare generală propune un număr dublu de studenţi în raport cu numărul locurilor
de reprezentare în Senat.
Lista cu studenţii aleşi în Consiliile facultăţilor şi cei propuşi pentru Senat este înaintată
Biroului electoral central în termen de 48 de ore de la data scrutinului şi conţine numărul de voturi
pentru fiecare candidat.
III.3. 25 ianuarie 2016: în Adunarea generală a personalului didactic şi de cercetare din
Universitate se aleg membrii Senatului.
În aceeaşi zi, în Adunarea generală a studenţilor pe Universitate se aleg reprezentanţii
studenţilor în Senat.
III.4. 25-29 ianuarie 2016: se depun candidaturile pentru funcţia de rector la Biroul electoral
central.
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Candidaturile sunt însoţite de curriculum vitae şi programul managerial (printate şi în format
electronic).
Candidaturile sunt publicate pe site-ul Universităţii la sfârşitul perioadei de depunere.
Candidaturile neacceptate se aduc la cunoştinţă, în scris, solicitanţilor cu motivaţia
respingerii.
III.5. 4 februarie 2016: este ales rectorul. Dacă nu se întrunește cvorumul legal, primul tur
al alegerilor pentru desemnarea rectorului se va repeta la data de 8 februarie 2016. În cazul în care
este necesar un al doilea tur de scrutin, acesta se va desfăşura în data de 11 februarie 2016.
III.6. 18 februarie 2016, la ora 12.00: în şedinţa Senatului în funcţie se validează alegerile,
la propunerea Biroului electoral central.
Rectorul va prezenta raportul general al activităţilor pentru actualul mandat.
III.7. 19 februarie 2016, ora 12.00: se întruneşte noul Senat, care alege preşedintele şi
stabileşte comisiile de specialitate.
III.8. Pentru celelalte structuri şi funcţii de conducere din Universitate,

numirile

(consultările şi alegerile) se vor desfăşura şi valida conform Legii nr. 1/2011 şi Cartei universitare.
III.9. Alegerile directorilor de departament şi membrilor consiliilor departamentelor se vor
desfăşura după confirmarea noului rector şi numirea, prin concurs, a decanilor.
III.10. Până la data validării rectorului de către Minister, funcţiile de conducere sunt
exercitate de cei care le ocupă în prezent.
IV. Dipoziţii finale:
IV.1. Conform art. 130, al. 1b din Legea nr. 1/2011, persoanele care se află în relaţie de soţi,
afini şi rude până la gradul al 3-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii în care se află una în
raport cu cealaltă, într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională, la orice
nivel, în aceeaşi universitate.
IV.2. Conform art. 213, al. 7 din Legea nr. 1/2011, o persoană nu poate ocupa funcţia de
rector în aceeași instituție, mai mult de două mandate succesive, complete.
IV.3. Conform art. 214, al. 1 din Legea nr. 1/2011, funcţiile de conducere de rector,
prorector, decan, prodecan, director de departament nu se cumulează.
IV.4. Din Consiliul de administraţie nu pot face parte mai mult de două persoane din cadrul
aceleiaşi facultăţi, cu excepţia reprezentantului studenţilor.
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IV.5. Studenţii, cu consultarea Senatului, desemnează un membru în Consiliul de
administraţie dintre studenţii propuşi pentru Senat în Adunarea generală a studenţilor din
Universitate.
IV.6. Rectorul şi preşedintele Senatului nu pot face parte din aceeaşi facultate.
IV.7. Revocarea din funcţie a persoanelor alese se face pe baza legislaţiei în vigoare.
IV.8. Conform art. 214, al. 4, din Legea nr. 1/2011, „Hotărârile senatelor, ale consiliilor
facultăţilor şi ale departamentelor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul lor
reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de
conducere au drept de vot deliberativ egal.”
IV.9. Candidaţii la funcţia de rector şi de director de departament, pentru a fi aleşi, trebuie
să obţină cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi al celor prezenţi la şedinţa de alegeri,
dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.
IV.10. Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturi, se
organizează un nou tur de scrutin la care participă numai primii doi clasaţi, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
IV.11. Funcţia de membru al Senatului, atât pentru personalul didactic şi de cercetare, cât şi
pentru studenţi, este ocupată în ordine descrescătoare de candidaţii care au obţinut cele mai multe
voturi în cadrul Adunării generale din Universitate.
IV.12. Conform art. 17 din Cartă, persoanele care exercită o funcţie de conducere în cadrul
formaţiunilor politice, pe durata mandatului, nu pot ocupa o funcţie de conducere în Universitate,
indiferent de nivel.
IV.13. Conform art. 213, al. 4 din Legea nr. 1/2011, durata mandatului unui membru al
Senatului universitar este de 4 ani. Reprezentanţii studenţilor îşi încheie mandatul în momentul
încheierii studiilor.
IV.14. Desfăşurarea şedinţei de alegeri la toate nivelurile şi structurile de conducere,
inclusiv rezultatele votului, se consemnează într-un proces verbal, semnat de toţi membrii Comisiei
electorale respective.
IV.15. Biroul electoral central, prin consultarea Oficiului juridic, va respinge orice
candidatură care nu respectă prevederile Legii nr. 1/2011, Cartei, Codului de etică şi ale prezentei
metodologii.
IV.16. Candidaţii cărora li s-a respins candidatura pot face contestaţie în termen de 48 de
ore de la data comunicării. Contestaţiile se depun la Biroul electoral central, care le înaintează
Comisiei de contestaţii. Comisia le analizează şi transmite candidatului rezultatul în termen de 48
de ore, afişându-l şi pe site-ul Universităţii.
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Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere
academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost aprobată prin Hotărârea
Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi din 15.01.2016.

Preşedintele Senatului,
Profesor univ. dr. Constantin RUSU
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