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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 
Art. 1. Documente de referință: 

(1) Legislație primară:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată și actualizată, ale Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

(2) Legislație secundară: - 

- Contractul colectiv de muncă la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate Învățământ 

Superior nr. 1241 din 11.10.2021.  

 (3) Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara : 

- Carta UMFVBT;  

- Regulamentul Intern al UMFVBT;  

- Regulamentul de organizare și funcționare al UMFVBT; 

-  Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de Administrație cu privire la derularea și 

organizarea alegerii reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului 

colectiv de muncă la nivelul UMFVBT.  

 

Art. 2. 

(1) Prezentul regulament stabilește modalitatea în care se realizează alegerea reprezentanților 

salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul UMFVBT.  

(2) Regulamentul se aplică tuturor persoanelor implicate în procesul privind organizarea și derularea 

alegerii reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă 

la nivelul UMFVBT.  

(3) Alegerea reprezentanților salariaților reprezintă atributul exclusiv al salariaților din cadrul 

UMFVBT. 

Art. 3. 

Scopul elaborării prezentului regulament este acela de a stabili reguli unitare privind modalitatea de 

organizare și derulare a alegerii reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii 

contractului colectiv de muncă la nivelul UMFVBT.    

Art. 4. 

În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri:  

 UMFVBT – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

Art. 5. 

Procesul electoral pentru alegerea reprezentaților salariaților din cadrul UMFVBT, se realizează cu 

respectarea principiilor legalității, transparenței, răspunderii publice, responsabilității, eficienței 

manageriale și financiare, respectării drepturilor și libertăților salariaților și a normelor etice și 

deontologice. 
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CAPITOLUL II. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR 
 

Art. 6. 

(1) Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru reprezentanții salariaților în vederea 

negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul UMFVBT, Consiliul de 

Administrație desemnează o Comisie electorală, care va funcționa ca organism imparțial, responsabil 

cu organizarea și desfășurarea procedurilor de alegeri. 

(2) Comisia electorală este formată din 3-5 membri (din care un președinte), doi membri supleanți și 

un secretar. 

(3) Președintele comisiei va răspunde de organizarea și coordonarea alegerilor pentru reprezentanții 

salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul UMFVBT.  

(4) Membrii supleanți nominalizați în comisie vor prelua atribuțiile membrilor de comisie doar în 

momentul în care aceștia se vor afla în imposibilitatea exercitării atribuțiilor specifice. 

 

Art. 7. 

În urma procesului electoral vor fi aleși doi reprezentanți ai personalului didactic și doi reprezentanți 

ai personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru negocierea și încheierea contractului colectiv de 

muncă la nivelul UMFVBT. 

 

Art. 8. 

(1) Pentru alegerea reprezentanților salariaților au drept de vot următoarele categorii de salariați:  

a) cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată și determinată,  

b) personal didactic auxiliar și personal nedidactic angajat pe perioadă nedeterminată sau 

determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial.  

(2) Excepție fac salariații care sunt înscriși în Sindicatul Hippocrate, afiliat la F.N.S. Alma Mater.  

(3) În cazul salariaților înscriși în Sindicatul Hippocrate, afiliat la F.N.S. Alma Mater, negocierea se 

face de către reprezentantul/reprezentanții federației sindicale, la solicitarea și în baza mandatului 

sindicatului, în conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată și 

actualizată.  

(4)  Pentru a putea fi ales reprezentant al salariaților, orice salariat din cadrul UMFVBT care 

îndeplinește criteriile de la prezentul articol, trebuie să își depună candidatura sau sa fie propus 

conform Anexei 1.  

(5) Candidaturile se depun și se înregistrează la Registratura generală a UMFVBT.  

(6) Poate candida orice angajat care are capacitate deplină de exercițiu și care are drept de vot. 

Art. 9. 

(1) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării salariaților cu drept de vot conform art. 8, 

în acord cu calendarul aprobat de Consiliul de Administrație.   

(2) Fiecare salariat cu drept de vot va scrie pe buletinul de vot, în dreptul candidatului dorit, cuvântul 

„VOTAT”. 

(3) Fiecare salariat va vota 2 candidați  - personal didactic și doi candidați personal didactic auxiliar 

și nedidactic, din numărul total de candidați. 

(4) Procesul electoral se desfășoară la sediul fiecărui departament al facultăților și la sediul fiecărei 

structuri organizatorice administrative (direcție, departament, serviciu, birou) și este gestionat de 

conducătorul structurii respective (director de departament/direcție, șef serviciu, șef birou). 
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(5) Comisia electorală distribuie buletinele de vot în preziua alegerilor, pe bază de listă de vot. 

Fiecare salariat confirmă primirea unui buletin de vot prin semnarea listei de vot.  

(6) Fiecărui salariat i se distribuie un singur buletin de vot, nefiind permisă delegarea dreptului de 

vot.  

 

Art. 10. 

(1) Comisia electorală are următoarele atribuții:  

a) informează toți salariații cu privire la calendarul desfășurării alegerilor, modalitatea de depunere 

a candidaturilor și procedura de alegere a reprezentanților salariaților prin afișare la sediul și pe 

pagina de internet a universității;  

b) preia formularele de candidatură, întocmește lista candidaților și o afișează pe site-ul 

universității, la secțiunea Alegeri;  

c) asigură tipărirea buletinelor de vot (conform anexei 2) și aplicarea ștampilei „CONTROL” pe 

buletinele de vot; 

d) pregătește și sigilează urnele de vot; 

e) întocmește listele de vot, conform anexei 3; 

f) transmite conducătorilor structurilor organizatorice listele de vot, buletinele de vot și urnele 

sigilate;  

g) preia de la conducătorii structurilor organizatorice listele de vot, buletinele de vot neutilizate și 

urnele sigilate cu voturile exprimate; 

h) numără voturile și consemnează rezultatul votului în procesul verbal;  

i) afișează la sediul universității și pe pagina de internet a universității rezultatul votului; 

j) preia contestațiile depuse, le analizează și le soluționează; 

k) afișează rezultatul final al votului. 

(2) Listele de vot conțin: numărul curent, locul de muncă, codul numeric personal, numele și 

prenumele alegătorului și semnătura.  

(3) Președintele comisiei de alegeri citește, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, opțiunea de 

vot și arată buletinul de vot membrilor comisiei.  

(4) Secretarul comisiei electorale, consemnează opțiunea care rezultă prin citirea fiecărui buletin de 

vot.  

(5) Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit scris 

cuvântul “VOTAT”.  

(6) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă  ștampila “CONTROL” a instituției sau la care 

cuvântul “VOTAT”, este aplicată în dreptul mai multor candidați decât norma de reprezentare de pe 

buletinul de vot ori în afara patrulaterului aferent candidaților. Aceste buletine de vot nu intră în 

calculul voturilor valabil exprimate.  

(7) Buletinele care nu au scris cuvântul “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu intră în 

calculul voturilor valabil exprimate.  

(8) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea 

votului, se va ține seama de opțiunea majorității simple a membrilor Comisiei electorale. În caz de 

balotaj, votul Președintelui este decisiv.  

(9) Procesul electoral este valid dacă prezența la vot constituie majoritatea simplă a salariaților cu 

drept de vot din cadrul UMFVBT, în sensul dispozițiilor art. 9 alin. 1 (50% +1 din numărul total de 

salariați cu drept de vot).   
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(10) Vor fi declarați câștigători primii doi salariați – cadre didactice cu numărul cel mai mare de 

voturi și primii doi salariați – didactic auxiliar și nedidactic cu numărul cel mai mare de voturi, cu 

condiția obținerii 50 % +1 din numărul total de salariați cu drept de vot.   

(11) În cazul în care nu se prezintă la vot 50%+1 din numărul salariaților de pe listele de vot – 

salariați cu drept de vot, aceeași procedură se va relua până la realizarea cvorumului.   

(12) În cazul în care nu este îndeplinită norma de reprezentare conform art.7,  procedura de vot se va 

relua doar cu candidatul/primii doi candidați care nu au obținut din primul tur majoritatea simplă a 

voturilor valabil exprimate (50%+1 total de salariați cu drept de vot).   

(13) Rezultatul alegerilor se consemnează în proces-verbal, în patru exemplare originale, semnate de 

către toți membrii Comisiei electorale. 

Art. 11. 

Reprezentanții salariaților au următoarele atribuții principale: 

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, cu 

contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă și cu regulamentul 

intern; 

b) să participe la elaborarea regulamentului intern; 

c) să promoveze interesele salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și timp 

de odihnă, stabilitate în muncă, precum și orice alte interese profesionale, economice și sociale 

legate de relațiile de muncă; 

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil; 

e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condițiile legii. 

Art. 12. 

Conducătorii structurilor organizatorice au următoarele atribuții: 

a) preiau de la Comisia electorală listele de vot, buletinele de vot și urnele sigilate;  

b) convoacă toți salariații de pe listele vot pentru procedura de vot conform calendarului electoral; 

c) monitorizează buna desfășurare a procedurii de vot; 

d) predau Comisiei electorale listele de vot, buletinele de vot neutilizate și urnele sigilate cu voturile 

exprimate; 

                                      

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 13. 

(1) Mandatul candidaților declarați câștigători este de 2 (doi) ani.       

(2) Mandatul de reprezentant ales al salariaților încetează în următoarele situații: 

a)  de drept la data încheierii mandatului; 

b) încetează contractul individual de muncă al reprezentantului ales; 

b) reprezentantul ales, din motive obiective, renunță în scris la calitatea de reprezentant al salariaților 

ales prin vot; 

 

Art. 14. 

Candidații care consideră că au fost nedreptățiți în procesul electoral, pot depune contestați 

referitoare la renumărarea voturilor, conform calendarului electoral. 

Art. 15. 
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Activitatea de desfășurare a votului va fi organizată astfel încât, să nu afecteze activitatea curentă a 

UMFVBT. 

 

 

Art. 16. 

Conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pe perioada exercitării mandatului, reprezentanții nu pot fi concediați pentru 

motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariați. 

                    

Anexe: 

Anexa 1 – Model depunere candidatură 

Anexa 2 – Buletin de vot  

Anexa 3 – Listă de vot 

 

Senatul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul 

Regulament în ședința din data de 30.03.2022, dată la care intră în vigoare.  

 

                             

 

                            Rector, 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

  
Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul 

act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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Anexa 1 

 

Nr. de înregistrare: ___________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

Către Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ________________________, angajat/ă pe funcția de 

________________, în cadrul ___________________, vă comunic prin prezenta 

faptul că îmi depun candidatura pentru alegerile ce vor fi organizate în perioada 

_________________, în vederea desemnării reprezentanților salariaților. 

 

 

 

 

 

 

 

Data,           Semnătura,  
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Anexa 2 

BULETIN DE VOT 
 

 

 

Nr.

crt. 
Nume și prenume candidat Funcția 

Scrieți „VOTAT” în dreptul 

persoanelor alese de 

dumneavoastră 

1    

2    

3    

…    
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Anexa 3 

 

LISTĂ DE VOT 
 

 

Nr.

crt. 
Locul de muncă Funcția Nume și prenume 

CNP Semnătura 

1    
  

2    
  

3    
  

…    
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