UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
" VICTOR BABEŞ " DIN TIMIŞOARA

REGULAMENT PRIVIND ALEGERILE PENTRU
FUNCŢIILE ŞI STRUCTURILE DE CONDUCERE ÎN
MANDATUL 2012 / 2016
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Dispoziţii generale
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară alegerile la
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara pentru perioada 2012 /
2016 şi este elaborat în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art.2. Principiile care stau la baza alegerilor în Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Victor Babeş" din Timişoara sunt:
(1) Libertatea candidaturii, care înseamnă că:
a) o persoana poate candida pentru un mandat în oricare dintre structurile de
conducere la Consiliul Facultăţii sau Senatul Universităţii, in condiţiile respectării
prevederilor prezentului Regulament;
b) o persoana poate candida pentru ocuparea oricărei funcţii de conducere (Rector,
Decan, Director şcoală doctorală), 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 38 de cadre didactice şi 13 reprezentanţi ai studenţilor, total
51 membri.
b) Alocarea în Senat a numărului de locuri pentru fiecare Facultate se face procentual,
în funcţie de numărul cadrelor didactice titulare din statele de funcţii ale facultăţii.
(3) Norma de reprezentare în Senat pentru mandatul 2012-2016 este stabilită pe baza
statelor de funcţii pentru anul universitar 2011-2012 (30 mandate la Facultatea de
Medicină, 5 mandate la Facultatea de Medicină Dentară şi 3 mandate la Facultatea de
Farmacie).
(4 ) Norma de reprezentare pentru studenţi în Senat este : ( 9 de la Facultatea de Medicină,
2 de la Facultatea de Medicină Dentară şi 2 de la Facultatea de Farmacie).
(5) La Facultatea de Medicină, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 51 membri (38 cadre
didactice si 13 studenţi).
(6) La Facultatea de Medicină Dentară, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 11 membri (8
cadre didactice si 3 studenţi.)
(7) La Facultatea de Farmacie, Consiliul Facultăţii este alcătuit din 11 membri (8 cadre
didactice si 3 studenţi).
(8) Norma de reprezentare nu se modifică pe durata mandatului.
INCOMPATIBILITĂŢI ŞI CONFLICTE DE INTERESE
Art.3.
(1) In U. M. F. V. B. T., persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al
III - lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii, astfel încât unul sau una să se afle faţă de
celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere sau evaluare academică la orice nivel în aceeaşi
universitate;
(2) Constituie conflict de interese deţinerea de către cadrele didactice care au o funcţie de
conducere la orice nivel în U. M. F. V. B. T., de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi
comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu U.M. F.V.B. T.
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(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese
sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al III - lea inclusiv ale persoanei în cauză.
(4) Incompatibilităţi - In U. M. F. V. B. T. funcţiile, aflate într-o poziţie directă de
conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională, se află în relaţie de incompatibilitate,
în sensul art. 295 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi nu pot fi ocupate
concomitent de către soţi afini şi rude până la gradul al III - lea inclusiv, după cum urmează :
a) preşedintele Senatului universităţii cu rectorul, prorectorii, directorul Consiliului
pentru studiile universitare de doctorat, decanii, prodecanii, directorul general administrativ,
membri consiliului de administraţie, directorii de departamente, conducătorii şcolilor
doctorale;
b) rectorul cu prorectorii, directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat
decanii, prodecanii, directorul general administrativ, membri consiliului de
administraţie, directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale ;
c) prorectorul şi directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat cu
decanii, prodecanii, directorul general administrativ, membri consiliului de
administraţie, directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
d) membrii consiliului de administraţie cu decanii, prodecanii, directorul general
administrativ, directorii de departamente, conducătorii şcolilor doctorale;
e) directorul general administrativ cu decanii, prodecanii, cu persoanele cu funcţii de
conducere în cadrul departamentului / serviciilor tehnico-administrative şi cu personalul
aflat în subordine;
f) decanul cu prodecanii facultăţii respective, directorii de departamente din cadrul
facultăţii respective, conducătorii şcolilor doctorale subordonate facultăţii respective;
g) prodecanul cu directorii de departamente din cadrul facultăţii respective,
conducătorii şcolilor doctorale subordonate facultăţii respective;
h) directorul de departament cu conducatorii unităţilor subordonate departamentului
respectiv;
i) conducătorul şcolii doctorale cu conducătorii unităţilor subordonate şcolii doctorale
respective.
Art.4. Calendarul alegerilor se stabileşte prin hotărarea Senatului Universităţii şi se face
public cu cel putin 30 de zile înainte de data alegerilor. Calendarul alegerilor pentru legislatura
2012 -2016 este prevăzut in Anexa 1 a prezentului Regulament.
Art.5. 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.
Art.6.
(1) Cadrele didactice titulare ale departamentului îşi desemnează candidaţii pentru
Consiliul Facultăţii şi pentru Senatul Universităţii, prin propuneri în timpul şedinţei de
Departament. Se pot face şi autopropuneri.
(2) Candidaţii propuşi trebuie să întrunească votul majorităţii (jumătate + 1) membrilor
prezenţi.
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Art.7. Candidaturile pentru Consiliul Facultăţii, pentru Senatul Universităţii şi pentru funcţia
de Rector şi contestaţiile la aceste candidaturi sunt analizate şi validate de Comisia Electorală a
facultăţii şi respective de Comisia Electorală a Universităţii.
Art.8. Mandatul structurilor şi funcţiilor de conducere are durata de 4 ani.
(1) Mandatul funcţilor de conducere:
a) mandatul Rectorului începe la data emiterii ordinului de confirmare al Ministrului Educaţiei
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi încetează la data emiterii ordinului de confirmare a noului
Rector;
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;
c) mandatul Decanului începe la data validării numirii sale de către Senat si încetează la data
validării noului Decan;
d) mandatul Prodecanilor începe la data validării lor de către Consiliul facultăţii şi
încetează la data încheierii mandatului Decanului care i-a numit;
Art.9. O persoană nu poate ocupa funcţia de Rector al Universitătii, Prorector responsabil de
acelaşi domeniu de activitate sau Decan al aceleiaşi Facultăţi pentru mai mult de 2 mandate,
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
Art.10. Funcţiile de conducere de Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Director de
departament sau de unitate de cercetare - dezvoltare nu se cumulează.
Art.11. Calitatea de şef (coordonator) de disciplină nu este funcţie de conducere, în
accepţiunea Legii nr. 1 / 2011. Şeful (coordonatorul) de disciplină este desemnat de directorul de
departament, dintre cadrele didactice cu funcţia cea mai mare în disciplină. In situaţia în care la o
disciplină există mai multe cadre didactice cu aceeaşi funcţie, directorul de departament analizează
C. V. - ul fiecărui cadru didactic şi desemnează pe cel cu activitatea mai performantă.
Art.12. Revocarea din funcţiile de conducere se face prin acelaşi mecanism prin care s-a
produs investirea în funcţie.
Art.13. Mandatul funcţiilor de conducere şi mandatul de membru în structurile de conducere
încetează înainte de termen în următoarele situaţii: încetarea relaţiilor de muncă cu Universitatea,
în caz de incompatibilitate conform Legii nr. 1 / 2011, în caz de demisie din funcţie, în caz de
revocare conform legii , 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.
Art.14. Rezolvarea incompatibilităţilor în cazul persoanelor care au obţinut mandate
pentru mai multe funcţii de conducere, este de competenţa Comisiei de Etică a Universităţii, dacă
persoana în cauză nu-şi rezolvă incompatibilitatea.
Art.15. Desemnarea candidaţilor necesită acceptul verbal sau scris al celor propuşi. Se
acceptă si autopropuneri.
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Alegeri la Consiliile Facultăţilor
Art.16. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Consiliile Facultăţilor sunt de
competenţa Comisiilor electorale stabilite la nivelul fiecărei facultăţi.
Art.17. Consiliul Facultăţii de Medicină are un număr total de 51 membri ( 38 cadre
didactice şi 13 studenţi) şi este ales de către toate cadrele didactice titulare din Facultate prin vot
universal, direct, secret şi egal.
Art.18. Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară are un număr total de 11 membri (8 cadre
didactice şi 3 studenţi) şi este ales de către toate cadrele didactice titulare din Facultate prin vot
universal, direct, secret şi egal.
Art.19. Consiliul Facultăţii de Farmacie are un număr total de 11membri (8 cadre didactice şi
3 studenţi) şi este ales de către toate cadrele didactice titulare din Facultate prin vot universal,
direct, secret si egal.
Art.20.
(1) Fiecare departament desemnează candidaţi pentru Consiliul Facultaţii si pentru Senatul
Universităţii.
(2) Din numărul total de membri ai Consiliului Facultăţii, cel puţin 25% sunt reprezentanţi
ai studenţilor.
(3) Studenţii îşi aleg reprezentanţii în Consiliul Facultăţii, conform Legii nr. 1 / 2011, art. 207,
alin. (5) lit. a).
Art.21.
(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 în parte.
(2) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi primit de
fiecare candidat din lista departamentului.
(3) 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.
Art.22.
(1) In caz de vacantare a unui loc in 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.
(2) In 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 in 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.
(3) Dupa stabilirea noului membru al Consiliului, Decanul îl prezintă în şedinţa
următoare a Consiliului Facultăţii pentru validare.
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Alegeri pentru Senatul Universităţii
Art.23. Organizarea si monitorizarea alegerilor pentru Senatul Universităţii sunt de
competenţa Comisiei Electorale a Universităţii (CEU).
Art.24.
(l) Cadrele didactice titulare din fiecare facultate îşi aleg proprii reprezentanţi în Senat,
dintre candidaţii desemnaţi la nivel de departamente, astfel: - Senatul va fi compus din 38
cadre didactice (30 - Facultatea de Medicină, 5 - Facultatea de Medicină Dentară, 3 Facultatea de Farmacie) .
(2) Repartizarea numărului de locuri din Senat pentru fiecare Facultate se face respectând
proporţia numărului de cadre didactice din statele de funcţii.
Art.25.
(1) Din numărul total de membri ai Senatului Universităţii, 25% sunt reprezentanţi ai
studenţilor, în număr de 13 studenţi (9 - Facultatea Medicină, 2 - Facultatea de Medicină
Dentară şi 2 – Facultatea de Farmacie).
(2) Criteriile de reprezentativitate a studenţilor in Senat se stabilesc în funcţie de numărul
studenţilor din fiecare facultate.
(3) Studenţii îşi aleg reprezentanţii in Senatul Universităţii, conform Legii 1 / 2011, art. 208,
alin. 1.
Art.26.
(1) Pe buletinele de vot, candidaţii pentru Senat ai unei Facultăţi sunt ordonaţi pe
departamente, în ordinea numelui de familie.
(2) Clasificarea finală se face in ordinea descrescătoare a numărului total de voturi primit de
fiecare candidat de pe listă, pe cotele de reprezentativitate stabilite.
(3) In caz de egalitate de voturi pentru ultimele pozitii, se procedează la un al doilea tur de
scrutin între candidaţii care au fost la egalitate de voturi, în termen de 5 zile.
(4) Senatul nou ales îşi alege preşedintele prin propuneri deschise, care se validează prin vot
secret, cu majoritatea simplă (jumătate +1) a membrilor prezenţi. În cazul în care niciunul dintre
candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă din voturile celor prezenţi, votul se reia pentru primii
doi candidaţi clasaţi, în cadrul aceleiaşi şedinţe.
Art.27.
(1) In caz de vacantare a unui loc in Senatul Universităţii, el este ocupat de drept de către
primul candidat de pe lista celor care nu au obţinut un mandat în Senat la alegeri, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi, în facultatea respectivă.
(2) In cazul în care, prin vacantarea unui loc in Senat, pentru ocuparea locului vacant trebuie
luate in 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 si după aceea se va proceda la alegeri parţiale la nivel de
facultate, între cadre didactice care au avut acelaşi număr de voturi.
(3) După stabilirea noului membru al Senatului, Preşedintele Senatului îl prezintă în
următoarea şedinţă a Senatului Universităţii, pentru validare.
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Numirea Decanului
Art.28.
(l) Decanul facultăţii se numeşte prin concurs.
(2) Pentru funcţia de Decan pot candida persoane din cadrul Universităţii sau din orice
facultate de profil din ţară sau din străinătate (Legea nr. 1 / 2011, art. 207, alin. (5), lit. b),
care nu au împlinit vârsta legală de pensionare, respectiv 65 de ani.
Art.29. Pentru funcţia de Decan se depun candidaturi care constau în:
a) C. V.;
b) plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei
materiale si atragerea de resurse financiare în Facultate.
c) Plan operaţional pentru perioada mandatului.
Art.30.
(l) Consiliul Facultăţii audiază fiecare candidat, membri consiliului facultăţii pot solicita
precizări cu privire la planul managerial sau Planul operaţional. După prezentarea planului
Managerial, a Planului operaţional şi precizările făcute de candidat la întrebările membrilor
Consiliului facultăţii, Consiliul 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.
Art.31.
(1) Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul Facultăţii, de către noul
Rector al Universităţii. Concursul constă în interviu, probă scrisă şi susţinerea Planului
managerial şi a Planului Operaţional.
(2) Decanul selectat de comisia de concurs este validat de Senatul Universităţii, cu
majoritatea simplă a voturilor, cu condiţia ca la vot să participe 2 / 3 din numărul membrilor
de senat.
Art.32.
(1) Incetarea înainte de termen a mandatului Decanului necesită desemnarea unui nou
Decan, prin declanşarea unei noi proceduri de concurs.
(2) Revocarea Decanului se face la propunerea Rectorului sau în urma retragerii
susţinerii din partea Consiliului Facultăţii.
(3) Retragerea susţinerii din partea Consiliului Facultăţii trebuie să întrunească votul
majorităţii simple a membrilor Consiliului şi să fie motivată.
(4) In 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.
(5) In caz de revocare a Decanului de către Rector, acesta informează Consiliul Facultăţii şi
Senatul Universităţii.
(6) Revocarea Decanului de către Rector trebuie validată de Senat prin votul majorităţii
simple a membrilor săi.
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(7) 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.
(8) Indiferent prin ce modalitate a fost revocat Decanul, Rectorul desemnează un Prodecan
care va avea atribuţii de Decan interimar, pâna la validarea de către Senat a noului Decan.
Prodecanii
Art.33. In cadrul facultăţilor din universitate funcţionează 6 prodecani după cum urmează : 4 la
Facultatea de Medicină (din care 1 cu învăţământul universitar de lungă durată, 1 cu învăţământul
de scurtă durată, 1 cu cercetarea ştiinţifică şi 1 cu învăţământul în limbi străine), 1 la Facultatea de
Medicină Dentară şi 1 la Facultatea de Farmacie.
Art.34.
(1) Prodecanii sunt desemnaţi de Decan, după numirea sa de către Rector.
(2) Prodecanii trebuie să fie cadre didactice de predare ale Facultăţii, care nu au împlinit
vârsta legală de pensionare, respectiv 65 de ani.
(3) Prodecanii sunt validaţi de Consiliul Facultăţii.
Art.35.
(1) Revocarea Prodecanului se face la propunerea Decanului şi cu aprobarea Consiliul
Facultaţii .
(2) Încetarea înainte de termen a mandatului unui Prodecan impune desemnarea de către
Decan unui nou Prodecan, în termen de cel mult 30 zile.
Alegerea Rectorului
Art.36.
(1) Pentru ocuparea funcţiei de Rector pot candida profesori universitari, care nu au împlinit
vârsta legală de pensionare, respectiv 65 de ani.
(2) Pentru funcţia de Rector se depun candidaturi care constau în :
a) C. V.;
b) plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a
bazei materiale, precum şi atragerea de resurse financiare in Universitate, vizibilitatea
şi ierarhizarea Universităţii etc.
c) Plan operaţional pentru perioada mandatului.
Art.37.
(1) Rectorul este desemnat prin vot universal direct, secret şi egal al cadrelor
didactice titulare din Universitate.
(2) Este ales Rector candidatul care obţine cel puţin jumătate plus unu din numărul
voturilor valabil exprimate, cu condiţia ca la vot să participe majoritatea simplă a
electorilor înscrişi pe listă.
(3) Dacă nici un candidat nu obţine numărul necesar de voturi, scrutinul se reia în termen
de cel mult cinci zile calendaristice.
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(4) La al doilea tur de scrutin participă doar primii doi candidaţi, clasaţi după numărul de
voturi obţinut la primul tur de scrutin, iar Rectorul este ales cu majoritatea simplă a celor care
au votat.
Art.38.
(1) Mandatul Rectorului încetează înainte de termen în următoarele situaţii :
în caz de demitere de către Senat conform art. 212 alin. din Legea nr. 1 / 2011 şi în caz de
revocare de către Ministrul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului în condiţiile art.
125 şi art. 212 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
(2) In 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, Cercetării,Tineretului şi Sportului se
aplică prevederile art. 125 din Legea nr. 1 / 2011;
b) în celelalte situaţii, Preşedintele Senatului 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.
Prorectorii
Art.39. In Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, numărul
prorectorilor este de 4, şi anume :
-1 prorector cu activitatea didactică,
- l prorector cu dezvoltarea academică,
- 1 prorector cu probleme sociale şi studenţeşti,
- 1 prorector cu probleme de cercetare ştiinţifică şi învăţământ postuniversitar.
Art.40.
(1) Prorectorii sunt desemnaţi de Rector, în termen de 30 de zile de la confirmarea sa prin
ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Prorectorii trebuie să fie cadre didactice de predare ale Universităţii, care nu au împlinit
vârsta legală de pensionare, respectiv 65 de ani.
Art.41.
(1) Revocarea Prorectorului se face la propunerea Rectorului şi cu aprobarea Senatului.
(2) Incetarea înainte de termen a mandatului Prorectorului necesită desemnarea de către
Rector a unui nou Prorector, în termen de cel mult 30 zile de la vacantare.
Comisiile electorale
Art.42.
(1) In vederea desfăşurării alegerilor la nivel de Universitate, se desemnează o Comisie
Electorală a Universităţii (C.E.U.), şi câte o Comisie Electorală la nivelul fiecărei facultăţi
(C. E. F. )
(2) C. E. U. este desemnată de Senatul Universităţii, C. E. F. sunt desemnate de Consiliile
Facultăţilor.
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(3) Din C. E. U., C. E. F. nu pot face parte candidaţii care ocupă funcţii de conducere în
Universitate sau in Facultate în momentul alegerilor.
Art.43.
(1) C. E. U. este alcatuită din 9 persoane :
a) 3 reprezentanţi ai studenţilor (câte 1 reprezentant din fiecare Facultate);
b) juristul Universităţii;
c) 1 reprezentant al personalului T. E. S. A.;
d) 5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, dintre care 1 membru supleant, astfel: 3
reprezentanţi ai Facultăţii de Medicină, dintre care 1 membru supleant, şi câte 1
reprezentant al Facultăţii de Medicină Dentară, respectiv 1 reprezentant al Facultăţii de
Farmacie.
(2) In termen de 48 de ore de la desemnare, C. E. U. îşi alege un preşedinte, dintre cadrele
didactice, un vicepreşedinte şi un secretar.
(3) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii C. E. U..
(4) C. E. U. are următoarele atribuţii :
a) centralizează procesele verbale de alegeri întocmite de C. E. F. ;
b) întocmeşte şi înaintează Senatului în funcţie, spre validare, comunicatele privind rezultatele
alegerilor :
c) centralizează rezultatele alegerilor (listele cu numărul de voturi obţinute de fiecare candidat);
d) primeşte, analizează şi soluţionează contestaţiile cu privire la desfăşurarea alegerilor.
(5) Toate procesele verbale şi comunicatele C. E. U. sunt semnate de către toţi membrii comisiei
respective.
Art.44.
(1) La Facultatea de Medicină, C. E. F. este alcătuită din :
a) 3 reprezentanţi ai studenţilor;
b) 5 cadre didactice , dintre care 1 membru supleant ;
c) l secretară.
(2) In termen de 48 de ore de la desemnare, membrii C. E. F. ai Facultăţii de Medicină
desemnează un preşedinte şi 1 vicepreşedinte.
(3) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii C. E. F..
Art. 45.
(1) La Facultatea de Medicină Dentară, C. E. F. este alcatuită din :
a) 1 reprezentant al studenţilor;
b) 4 cadre didactice, dintre care 1 membru supleant ;
c) 1 secretara.
(2) In termen de 48 de ore de la desemnare, membrii fiecărei C. E. F. desemnează un preşedinte,
dintre cadrele didactice si un vicepreşedinte.
(3) Preşedintele răspunde de coordonarea si buna desfăşurare a activitătii C. E. F..
Art. 46. (1) La Facultatea de Farmacie, C. E. F. este alcătuită din :
a) 1 reprezentant al studenţilor;
b) 4 cadre didactice, dintre care 1 membru supleant ;
c) 1 secretara.
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(2) In termen de 48 de ore de la desemnare, membrii fiecărei C. E. F. desemnează un preşedinte,
dintre cadrele didactice şi un vicepreşedinte.
(3) Preşedintele răspunde de coordonarea si bună desfăşurare a activităţii C. E. F..
Art.47.
(1) In perioada premergătoare datei alegerilor, C. E. F. au următoarele atribuţii :
a) întocmesc listele electorale şi le publică pe pagina de internet a Universităţii cu cel puţin o
săptămână înainte de data desfăşurării alegerilor, după-principiul ordonării alfabetice a
numelui de familie al electorilor;
b) primeşte contestaţii si observaţii cu privire la listele electorale pâna cel târziu cu 72 de ore
înainte de data desfăşurării alegerilor şi le soluţionează în termen de 24 de ore ;
(2) C. E. F. stabileşte o singură dată pentru alegerile din departamente în vederea
desemnării candidaţilor în Senat şi Consiliul facultăţii
(3) Birourile electorale (departamentul) are următoarele responsabilităţi :
a) întocmeşte buletinele de vot ;
b) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte
de identitate, paşaport) ;
c) înmânează electorului buletinul de vot ;
d) solicită electorului să semneze de primirea buletinelor de vot ;
e) nu se acceptă înlocuirea buletinelor de vot greşit completate ;
f) 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) ;
g) numără manual voturile exprimate pe categorii ;
h) înregistrează în procesul verbal numărul buletinelor de vot anulate dintre voturile
exprimate.
i) redactează procesul verbal de alegeri, după formatul standardizat primit, conform anexei
la prezentului Regulament şi îl predă B. E. F..
j) redactează componenţa Consiliului Facultaţii.
k) redactează lista candidaţilor care nu intră în Consiliu în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi primite.
(4) Preşedinţii C. E. F. ai fiecărei Facultăţi înaintează procesele verbale de alegeri către
preşedintele C. E. U..
Art. 48. Electorul are următoarele responsabilităţi :
a) să verifice înregistrarea corectă a datelor proprii pe listele electorale ;
b) să nu introducă mai mult de un buletin de vot în urnă ;
c) să completeze în mod valabil buletinul de vot. În şedinţa de departament, buletinul de
vot se completează astfel încât să rămână netăiat un număr de candidaţi care să fie cel mult
egal cu numărul maxim de propuneri alocate, stabilit prin prezentul regulament.
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Dispozitii finale
Art.49.
(1) Conform adresei M. E. C. T. S. nr. 180 /CB / 14. 07. 2011, directorii de departament,
decanul şi prodecanul fac parte de drept din consiliul facultăţii.
(2) Nici o persoană care deţine o funcţie executivă nu poate face parte din Senatul
universităţii. Rectorul, prorectorii, alte persoane care deţin funcţii executive pot participa doar
în calitate de invitaţi la şedinţele Senatului universităţii, fără drept de vot .
Art.50. Secţia de votare pentru alegerea Consiliului facultăţii, Senatului şi a Rectorului va fi
în Căminul l - 2 str. Regimentul 13 Călăraşi nr. 2 între orele 8,00 - 20,00. Secţia de votare va
avea 4 urne : l pentru senat, l pentru Consiliul Facultăţii de Medicină, l pentru Consiliul
Facultăţii de Medicină Dentară şi l pentru Consiliul Facultăţii de Farmacie.
Art.51. La procesul electoral pot asista observatori din interiorul sau din afara Universităţii,
cu condiţia respectarii spaţiului delimitat pentru Comisiile electorale.
Art.52. Rezultatele alegerilor se publică pe pagina de internet a Universităţii, sub semnătura
preşedintelui C. E. U..
Art.53. Regulamentul intră în vigoare cu data de 30. 11. 2011, data adoptării sale prin
hotărârea Senatului şi se publică pe pagina de internet a Universităţii.
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