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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1 

Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere la nivelul colectivelor, departamentelor, 

facultăţilor şi la cel al universităţii, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, 

a Educaţiei Naţionale, modificată și actualizată în acord cu prevederile Cartei Universităţii 

“Tibiscus” din Timişoara şi a prezentului Regulament.  

 

Art. 2 

(1) Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere revine în exclusivitate membrilor 

structurilor organizatorice pe care aceştia le reprezintă şi se desfăşoară conform 

Regulamentului de alegeri a structurilor şi funcţiilor de conducere, pentru întreaga 

legislatura 2020-2024, aprobat de Senatul universitar.  

(2) Alegerile organelor de conducere academică vor fi organizate succesiv la nivelul 

colectivelor/departamentelor/facultăţilor şi la cel al universităţii. 

 

Art. 3 

Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul UTT, al 

facultăților, departamentelor și colectivelor trebuie să respecte principiul reprezentativității 

pe facultăți, departamente, programe de studii, după caz. 

 

Art. 4 

Persoanele aflate în funcții de conducere în UTT beneficiază de indemnizație lunară de 

conducere. Cuantumul indemnizației se aprobă de către Consiliul de Administrație la 

propunerea Senatului universitar pentru structurile academice. 

 

Art. 5 

Un membru al universității nu poate deține în cursul aceluiași mandat în universitate decât o 

singură funcție de conducere, cu excepția membrilor Consiliului de administrație care sunt 

numiti de fondatori conform Legii nr. 1/2011 (art 211 alin.7). 

 

Art.6 

Validarea organismelor de conducere trebuie făcută în cel mult 30 zile de la data alegerilor, cu 

excepția Consiliului de Administrație care este numit de fondatori, conform Legii nr.1/2011 

(Art 211 alin7). 
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Art. 7 

Regulamentul și calendarul alegerilor universitare pentru mandatul 2020-2024 sunt stabilite 

prin hotarâre a Senatului universitar. Aceste documente vor fi făcute publice prin afișaj la 

nivelul tuturor structurilor universităţii la care se vor desfăşura alegeri și pe site-ul 

universității. 

 

Art. 8 

Senatul în exerciţiu, cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea alegerilor, desemnează Biroul 

electoral al universității (BEUN) şi Biroul de soluţionare a contestaţiilor (BSC).  

 

 

CAPITOLUL II. BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII 
(BEUN) ȘI BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE 

VOTARE (BESV) 
 

Art. 9 

(1)  Pentru alegerile privind mandatul universitar 2020-2024 ,  Biroul electoral al universității 

(BEUN) va fi format din 7 membri astfel: 4 membrii cadre didactice (câte 1 cadru didactic din 

fiecare facultate),  1 reprezentant al personalului auxiliar şi 2 reprezentanţi ai studenţilor. Cel 

puțin 1 membru al BEUN trebuie să aibă pregătire juridică. 

(2) Membri BEUN nu pot candida pentru nici una din funcţiile de conducere pentru care se 

desfăşoară alegerile, pe care aceştia le organizează  şi supraveghează. 

 

Art. 10 

(1) La prima şedinţă, membrii desemnaţi în biroul electoral al universităţii aleg din rândul lor, 

prin vot secret, preşedintele biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia. 

(2) Biroul electoral al universităţii lucrează în prezenţa majorităţii membrilor lui şi ia decizii 

cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este 

hotărâtor. 

 

Art. 11 

BEUN are următoarele atribuţii:   

a) stabilirea și informarea comunității universitare privind locaţia secţiilor de votare; 

b) arondarea pe secţii de votare, unde este cazul; 

c) acreditarea persoanelor desemnate de către candidaţi ca observatori, pe lângă biroul 

electoral din fiecare secţie de votare. 

d) numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de BESV pe secţii;  
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e) centralizarea voturilor consemnate în PV ale secțiilor de votare şi comunicarea 

rezultatului alegerilor; 

f) prezentarea  rezultatele alegerilor Senatului universitar în funcţie pentru validarea 

acestora.  

 

Art. 12 

(1) Senatul universitar stabileşte numărul birourilor secţiilor de votare (BESV). 

(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare (BESV) sunt formate dintr-un număr de 5 

membri, desemnaţi de consiliile facultăţilor în care se organizează. La nivelul 

Departamentului de discipline transversal BESV va fi ales de catre membrii departamentului. 

(3) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt aleşi de către membrii biroului 

respectiv. 

(4) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile cu organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pe secţii de votare. 

 

Art. 13 

BESV este responsabil pentru următoarele acţiuni: 

a) întocmirea listelor de vot; 

b) informarea privind locaţia secţiei de votare și intervalul orar in care se desfășoară 

alegerile; 

c) afişarea listelor de vot; 

d) redactarea și distribuirea buletinelor de vot; 

e) consemnarea în tabele electorale a participării la vot și numărarea voturilor; 

f) întocmirea procesului verbal de consemnare a rezultatelor votului și înaintarea acestuia 

către BEUN. 

 

Art. 14 

(1) Pentru organizarea scrutinului în vederea desemnării studenţilor, pentru toate nivelurile 

de conducere ale universităţii, la care aceştia sunt reprezentaţi conform Cartei, Liga 

studenților convoacă, la nivelul fiecărei facultăţi, Adunarea generală a studenţilor. În cadrul 

acestei adunări, studenţii vor desemna Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor. 

Comitetul studenţesc de alegere a studenţilor, format din 5-7 studenţi, organizează şi 

validează, scrutinul pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de 

conducere de la nivelul departamentului/facultăţii şi Senatului 

(2) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor are următoarele atribuţii: organizează 

desfășurarea alegerilor - votarea propriu-zisă a studenților reprezentanți în Consiliul facultății 

și Senatul universitar, numără şi centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu 

rezultatele scrutinului studenţesc şi înaintează rezultatele alegerilor BEUN.  
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CAPITOLUL III. BIROUL DE SOLUȚIONARE A 
CONTESTAȚIILOR 

 

Art. 15 

BSC este formată din 3 membri din care cel puțin unul este membru al Comisiei de etică a 

universității și cel putin o persoană are pregătire juridică. 

 

Art. 16  

BSC are următoarele atribuţii: 

a) înregistrează, analizează şi soluţionează sesizările şi contestaţiile formulate în cadrul 

procedurii de alegere a funcţiilor de conducere, la oricare nivel de desfăşurare a acestora; 

b) dispune măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor contestate şi reţinute ca fiind 

întemeiate. 

CAPITOLUL IV. REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR 
 

Art. 17 

(1) Orice contestaţie sau sesizare se formulează în scris şi se înregistrează la BSC în termen de 

24 de ore de la realizarea faptei contestate. 

(2) Contestaţia sau sesizarea trebuie să cuprindă datele de identificare ale semnatarului 

contestaţiei, o descriere a faptei contestate sau sesizate, temeiul legal ce stă la baza 

contestaţiei, precum şi semnătura contestatarului. Nerespectarea acestor condiţii de formă 

atrage sancţiunea nulităţii.  

(3) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maxim 24 de ore de la data înregistrării ei.  

 

Art. 18 

(1) BSC verifică şi soluţionează sesizarea  sau contestaţia în conformitate cu prevederile Legii 

1/2011, a Cartei universităţii şi a prezentului regulament precum şi alte norme juridice 

referitoare la procesul alegerilor academice.   

(2) Soluţia formulată este transmisă contestatarului şi, în măsura în care se impune, dispune 

măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor semnalate.  

CAPITOLUL V. STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE 
CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII 

 

Art. 15 

Structurile de conducere din Universitatea „Tibiscus” Timişoara sunt: 

- Senatul Universităţii şi Consiliul de administraţie, la nivelul universităţii; 



UNIVERSITATEA 

,,TIBISCUS’’ 

DIN 

TIMIȘOARA 

REGULAMENTUL DE ALEGERE A STRUCTURILOR ŞI 

FUNCŢIILOR DE CONDUCERE  

Ediţia a- II-a 

CARTA UNIVERSITĂȚII ”TIBISCUS” DIN TIMIȘOARA 

Data: 6.05.2020 

 

ANEXA a 7-a 

 

Page 6 of 15 

 

- Consiliul facultăţii la nivelul facultăţii; 

- Consiliul departamentului, la nivelul departamentului. 

  

Art. 16 

Funcţiile de conducere sunt următoarele: 

a. La nivelul Universității: Președinte de onoare, Președintele Consiliului de administrație, 

Rector, Prorector, Președinte de Senat, Directorul economic al universitatii;  

b. La nivelul facultății: Decan, Prodecan, 

c.  La nivelul departamantului : Directorul de departament. 

 

Art. 17 

Structurile și funcțiile de conducere pot colabora cu reprezentanții salaraiațiilor, organizațiile 

sindicale, organizațiile studențești legal constituite pentru îndeplinirea rolurilor ce le revin. 

 

 

Art. 18 

Ocuparea unei funcții de conducere în universitate poate fi îndeplinită de persoanele care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

- au studii superioare; 

- dețin un raport de muncă cu UTT; 

- au experiență în învățământul superior și în management; 

- manifestă calități morale, competențe profesionale și nu au suferit condamnări penale; 

- susțin interesele UTT în toate planurile; 

- nu sunt în conflicte de interese cu UTT, cu fondatorul UFA, nu au luat parte la acțiuni 

contrare intereselor UTT, conform convenției de fidelitate încheiate cu conducerea 

UTT. 

 

CAPITOLUL VI. ALEGEREA DIRECTORULUI DE 
DEPARTAMENT; A MEMBRILOR CONSILIULUI 
FACULTĂȚII ȘI A MEMBRILOR CONSILIULUI 

DEPARTAMENTULUI 
 

Art. 19 

Pentru legislatura 2020-2024, Consiliul facultăţii, pentru fiecare facultate a universității, este 

format din 5-13 persoane astfel încât max 75% dintre membrii consiliului sa fie cadre 

didactice sau/si de cercetare iar minim 25% dintre membri sa fie studenți. 
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Art. 20 

(1) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Facultăţii poate candida orice cadru 

didactic sau de cercetare, precum și cadrele didactice din DDT care deservesc programele de 

studii ale facultății şi orice student înmatriculat la studiile organizate de facultate, in 

conformitate cu legea.  

(2) Alegerea celor 5-13 membri - cadre didactice în consiliul facultăţii se face prin votul direct 

şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare din facultate. 

(3) Alegerea membriilor studenți în consiliul facultăţii se face prin vot universal, direct şi 

secret de către studenţii facultăţii, conform regulamentului de alegeri. 

 

Art. 21 

1. Consiliul departamentului este condus de directorul de departament și este format din 

cadre didactice și cercetători; 

2. Directorul de departament și membrii consiliului departamentului sunt aleși prin votul 

universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare ale 

departamentului, 

3. Numărul membrilor din consiliul departamentului este stabilit prin prezentul 

regulament, fiind format din președinte adică directorul de departament și 2 persoane. 

 

Art. 22 

(1) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Departamentului poate candida 

orice cadru didactic sau de cercetare în departamentul în cauză, in conformitate cu legea. 

(2) Pot candida la funcția de director de departament cadrele didactice și personalul de 

cercetare care sunt membri ai departamentului în cauză. 

(3) Directorul de departament și membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin votul 

direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare din departament.  

 

Art. 23 

Nu pot candida în vederea obţinerii unui mandat în Consiliul Facultăţii respectiv în Consiliul 

Departamentului, persoane aflate într-o situaţie de incompatibilitate prevăzute de Legea 

educaţiei nr 1/2011, de Carta universitară şi de Codul etic al universităţii.  

 

Art. 24 

(1) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea membrilor Consiliul facultății este 

convocată de decanul în exerciţiu și se desfăşoară numai dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din 

numărul membrilor facultății respective.  

(2) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea membrilor Consiliul facultății care se organizează 

astfel: 
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a) şedinţa de alegeri este condusă de către decanul în exerciţiu, asistat de decanul de vârstă 

al celor prezenţi şi de cel mai tânăr membru; 

b) decanul în exerciţiu prezintă  un raport privind activitatea consiliului facultăţii, de la 

ultimele alegeri până în prezent; 

c) decanul în exerciţiu prezintă  metodologia de alegere a membrilor Consiliului facultății, 

d) cadrelor didactice din cadrul facultăţii aleg membrii Consiliul facultăţii, prin vot secret, 

universal şi direct;  

e) se consideră alese ca membri în Consiliul facultății persoanele care au obţinut 

majoritatea de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, în ordinea 

descrescătoare a voturilor primite pentru ocuparea funcţiei la care au candidat, în limita 

celor 4 poziții de membru al consiliului facultății; 

f) BESV al facultății consemnează rezultatele într-un proces-verbal al ședinței de alegeri, 

contrasemnat de observatorul desemnat de BEUN să participe la alegeri; 

(3) În cazul în care 2 sau mai mulţi candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, se 

organizează al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii aflaţi la egalitate de voturi şi în 

urma căruia sunt declaraţi câştigători candidaţii clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului 

de voturi obţinute, pentru pozițiile de membru rămase neocupate în primul tur. 

 

Art. 25 

(1) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea Directorului de departament și a 

membrilor Consiliul departamentului este convocată de directorul de departament în 

exerciţiu și se desfăşoară numai dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor 

structurii respective.  

(2) Şedinţa de alegeri pentru desemnarea Directorului de departament și a membrilor 

Consiliul departamentului care se organizează astfel: 

a) şedinţa de alegeri este condusă de către directorul de departament în exerciţiu, asistat de 

decanul de vârstă al celor prezenţi şi de cel mai tânăr membru; 

b) directorul de departament în exerciţiu prezintă  un raport privind activitatea consiliului 

facultăţii, de la ultimele alegeri până în prezent; 

c) directorul de departament în exerciţiu prezintă  metodologia de alegere a Directorului de 

departament și membrilor Consiliului departamentului, 

d) cadrelor didactice din cadrul departamentului aleg directorul de departament și membrii 

Consiliul departamentului, prin vot secret, universal şi direct;  

(4) Se consideră alese ca membrii în Consiliul departamentului persoanele care au obţinut 

majoritatea de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, în ordinea 

descrescătoare a voturilor primite pentru ocuparea funcţiei la care au candidat, în limita celor 

2 poziții de membru al consiliului facultății; 

(5) Este considerat ales în funcția de director de department candidatul care obţine 

majoritatea simplă  a voturilor din numărul electorilor prezenţi. În cazul când există 3 sau mai 
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mulţi candidaţi şi niciunul nu obţine majoritatea de voturi, se reia procesul de votare cu primii 

doi clasaţi, în ordine descrescătoare. 

(6) BESV al facultății consemnează rezultatele într-un proces-verbal al ședinței de alegeri, 

contrasemnat de observatorul desemnat de BEUN să participe la alegeri; 

 

 

CAPITOLUL VII. SENATUL 
 

Art. 26 

(1) Senatul universitar este cel mai înalt for de decizie şi deliberare academică la nivelul 

Universităţii. 

(2) În mandatul universitar 2019-2023 Senatul este format din 17 de membri, dintre care 12 

cadre didactice și 5 studenți, reprezentați ai celor 4 facultăți care funcționează în universitate 

la data alegerilor, astfel încât 75% din membrii sunt cadre didactice şi de cercetare şi 25% sunt 

studenţi.  

Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul universitar, cadre didactice şi studenţi, în 

cote-părţi de reprezentare. Pentru cadre didactice, cota este corespunzătoare ponderii 

numărului de cadre didactice şi de cercetare, ale facultăţii, în numărul total de cadre didactice 

şi cercetători din Universitate. Pentru studenţi, cota este corespunzătoare ponderii numărului 

de studenţi ai facultăţii în numărul total de studenţi din Universitate.  

 

Art. 27 

(1) Toate cadrele didactice şi de cercetare reprezentanţi ai unei facultăţii în Senatul universitar 

sunt alese prin vot universal, direct şi secret al cadrelor didactice şi de cercetare din 

universitate sau pot fi numite de consiliul de administrație ca reprezentante a fondatorilor; 

(2) Reprezentanții studenților în senat sunt aleși prin votul universal direct și secret al 

studenților din UTT. 

(3) Fiecare facultate prin consiliul facultății aprobă și înaintează comisiei electorale lista 

candidaților pentru Senatul universitar, cuprinzând cadre didactice și studenți. 

(4) Se consideră alese ca membrii în Senatul universitar cadrele didactice care au obţinut 

majoritatea de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, în ordinea 

descrescătoare a voturilor primite pentru ocuparea funcţiei la care au candidat, în limita celor 

3 poziții de membru al senatului universitar. 

(5) În cazul în care 2 sau mai mulţi candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, se 

organizează al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii aflaţi la egalitate de voturi şi în 

urma căruia sunt declaraţi câştigători candidaţii clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului 

de voturi obţinute. 
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Art. 28 

(1) BESV al facultății consemnează rezultatele într-un proces-verbal al ședinței de alegeri, a 

membrilor senatului, contrasemnat de observatorul desemnat de BEUN să participe la alegeri 

și  

(2)BESV înaintează către  BEUN procesul verbal cu rezultatele alegerilor pentru membrii în 

senatul universitar, cadre didactice și studenți, pentru mandatul 2019-2023. 

 

Art. 29 

Reprezentanţii studenţilor unei facultăţi în Senat sunt aleşi prin votul universal, direct şi 

secret al studenţilor din facultate. Rezultatele alegerilor sunt consemnate într-un proces 

verbal înaintat BEUN. 

 

Art. 30 

(1) În perioada prevăzută de calendarul alegerilor adoptat de Senatul universitar,  vor fi 

organizate informări privind modalitatea de exercitare a votului şi întâlniri electorale între 

candidaţi şi electorat. 

(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 fiecărei facultăţi.  

Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din următoarele cazuri:  

- dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat din lista facultăţii;  

-  dacă este aplicată ştampila „VOTAT” în afara dreptunghiului care indică opțiunea de 

vot; 

- dacă este aplicată ştampila „votat” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât numărul 

atribuit fiecărei facultăţi;  

- dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant.  

(4) Se consideră aleşi în Senatul universitar, candidaţii care întrunesc cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate, în limita locurilor corespunzătoare cotei de reprezentare, în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi. 

 

Art. 31 

(1) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al 

Senatului universitar este de 4 ani.  

(2) Studenţii aleşi ca membrii în Senatul universitar la începutul mandatului îşi păstrează 

calitatea de membru pe toată perioada în care sunt studenţi, în interiorul mandatului în curs. 

În cazul în care studentul a finalizat studiile, acesta pierde calitatea de membru al senatului 

universitar. Locul devenit liber se completează prin procedura de alegeri, la începutul noului 

an universitar.  
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Art. 32 

În situaţia în care unul sau mai mulţi membri cadre didactice din Senatului universitar îşi 

încetează exercitarea mandatului în interiorul mandatului 2019-2023, vor fi organizate alegeri 

parţiale pentru locurile rămase libere, conform prezentului regulament. Calitatea de membru 

în senat astfel obținută încetează la finele mandatului. 

 

Art. 33 

(1) Condiţia ca alegerile reprezentanţilor facultăţilor pentru constituirea Senatului universitar 

să fie validate este ca participarea la vot să fie în procent de 2/3 din totalul celor cu drept de 

vot - cadre didactice şi de cercetare din facultate.  

(2)  Pentru validarea alegerilor studenţilor unei facultăţi pentru reprezentarea în Senatul 

universitar participarea la vot trebuie să fie de cel puţin 50%+1 din numărul total al 

studenţilor din facultate. 

 

Art. 34 

(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 maxim 7 zile 

calendaristice de la primul tur.  

(2) În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea membrilor cadre didactice în 

senatul universitar, sunt necesare de îndeplinit condiţii de participare la vot prevăzute pentru 

primul tur,  

(3) În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea membrilor studenţi, al doilea tur 

de scrutin este considerat valid indiferent de numărul participanţilor la vot.  

 

 

Art. 35 

(1) Se consideră aleși în Senatul universitar, candidații care întrunesc cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate, în limita locurilor corespunzătoare cotei de reprezentare, în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi. 

(2) Rectorul, prorectorul, decanii, prodecanii, șefii de departament sau de colectiv pot fi 

membrii ai Senatului UTT. 

 

Art. 36 

(1) În prima ședință, membrii senatului universitar aleg prin vot secret președintele Senatului 

universitar. Președintele conduce ședințele senatului și reprezintă senatul în raport cu 

rectorul și Consiliul de administrație al universității. 
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(2) Președintele senatului universitar poate desemna vicepreședintele senatului pentru a 

conduce ședințele e senat în absența președintelui. În prezența președintelui vicepreședintele 

devine un membru al senatului. 

 

Art. 37 

BEUN înaintează Senatului în funcţie, spre validare, rezultatele alegerilor. Odată cu validarea 

rezultatelor, senatul în funcţie îşi încetează activitatea iar noul senat va fi convocat de către 

decanul de vârstă al acestuia, persoana care va conduce şi prima şedinţă de constituire a 

noului Senat.  

CAPITOLUL VIII. RECTORUL 
Art. 38 

Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii. 

 

Art. 39 

(1) Rectorul Universității se desemnează prin una din următoarele modalități: 

a. Concurs public, pe baza unei metodologii aprobate de senatul UTT, conform cu 

legea educației; 

b. Vot universal, direct și secret/majoritatea simplă, al tuturor cadrelor didactice și de 

cercetare din UTT și al reprezentanților studenților din Senatul UTT și din consilile 

facultăților. 

(2) Selecția și alegerea rectorului se face cu avizul consultativ al fondatorului universității 

(UFA Timișoara)/ Consiliului de administrație. 

 

Art. 40 

(1) Modalitate de desemnare a rectorului se stabilește cu minim 6 luni înainte de fiecare 

desemnare a rectorului, prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de 

cercetare titulare din UTT și al reprezentanților studenților din Senatul UTT și din consiliile 

facultăților, precum și cu avizul conform al fondatorului universității. 

(2) Votul se consideră valid dacă s-au prezentat cel puțin jumătate plus unu dintre membrii cu 

drept de vot, iar modalitatea de alegere este validată dacă a avut jumătate plus unu din 

voturile liber exprimate. 

 

Art. 41 

(1) Dacă desemnarea rectorului se face prin alegeri atunci Senatul UTT nou-ales stabilește o 

comisie de alegeri ce va organiza procesul de votare. 

(2) Candidații pentru funcția de rector vor prezenta un CV și un program de management cu 

accent pe activitatea academică și pe strategia de dezvoltare a universității. 
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(3) La votare vor participa cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul UTT precum și 

reprezentanți ai studenților din Senatul UTT și din consilile facultăților. 

(4) Se consideră ales candidatul care a obținut jumătate plus unu din voturile liber exprimate, 

dacă la vot au participat cel puțin 2/3 din numărul celor cu drept de vot. 

 

Art. 42 

(1) Modalitatea concretă de vot constă aplicarea ştampilei „votat” în pătratul din dreptul 

numelui candidatului.  

(2) Votul se consideră valid, dacă se aplică ştampila „votat” pentru un singur candidat.  

(3) Buletinele de vot sunt nule, dacă nu este aplicată ştampila „votat” pentru nici un candidat 

sau dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votanţi.  

 

Art. 43 

(1) În situaţia, în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin de minim 2/3 din 

totalul celor cu drept de vot, BEUN dispune, în termen de maxim 7 zile, organizarea turului 2 

de scrutin. 

(2)  Turul 2 de scrutin se organizează în aceleaşi condiţii prevăzute de art. 38 şi 39, 

considerându-se desemnarea rectorului validă indiferent de numărul participanţilor la vot. 

(3)  În situaţia în care niciunul dintre candidaţi nu a obţinut, în urma procesului de votare, cel 

puţin 50% + 1 din voturile valabil exprimate, BEUN dispune în termen de maxim 7 zile, 

organizarea turului 3 la care vor participa primii 2 clasaţi, în ordinea descrescătoare a 

numărului de voturi primite. Candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil 

exprimate, va fi desemnat rector.  

 

 

CAPITOLUL IX. PRORECTORUL UNIVERSITĂȚII 
 

Art.  44 

(1) Universitatea poate avea un prorector. 

(2) Rectorul desemnat este avizat de către fondator (UFA Timișoara) și confirmat de MEN, și 

își numește prorectorul. 

 

Art. 45 

(1) Dacă se încalcă prevederile actualei Carte privind alegerile, Senatul hotărăște organizarea 

de noi alegeri, în termen de cel mult o săptămână de la data deciziei de invalidare a alegerilor 

anterioare. 

(2) În cazul nerespectării procedurilor legale de alegeri, fondatorul UTT și Consiliul de 

administrație pot contesta legalitatea alegerilor. 
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CAPITOLUL X. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
Art. 46 

(1) Consiliul de administrație (CA) este format din 7 membri și 2 supleanți. 

(2) Consiliul de administrație este numit de către fondatorul unic și legal, respectiv de către 

Uniunea Fundația Augusta, fondatoarea Universității Tibiscus din Timișoara, conform Legii 

nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (art 122, alin.4;art 211, alin.7; art 213, 

alin.13; art.229, alin.3) și Decizia nr. 268/ 22.02.2011 a Curții Constituționale a României. 

(3) Fondatorul numește președintele Consiliului de administrație. 

(4) Activitatea operativă a Consiliului de administrație este realizată de un Birou Executiv. 

(5) CA se convoacă de președinte sau la cererea a cel puțin o treime din membrii săi. 

(6) CA precum și funcțiile prevăzute de membrii CA se desfășoară pe baza unui Regulament 

de organizare și funcționare a Consiliului de administrație, avizat de către fondator, care se 

va publica pe pagina de internet a universitatii. 

 

 

CAPITOLUL XI. DIRECTOR ECONOMIC 
Art. 47 

(1) Postul de director economic se încadrează prin concurs. 

(2) În cazul vacantării postului de director economic se organizează concurs în condițiile legii. 

Președintele comisiei de concurs este președintele CA, concursul se validează de CA, iar 

decizia de numire a directorului economic o dă președintele CA. 

CAPITOLUL XII. DECANUL  
 

Art. 48 

Decanii facultăţilor sunt selectaţi prin concurs public organizat de către rectorul universităţii.  

 

Art. 49 

Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan vor depune o cerere la consiliul 

facultăţii, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data concursului, însoţită de un CV  şi un 

plan managerial. 

 

Art. 50 

La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan poate participa orice persoană din cadrul 

universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care a obţinut avizul 

de participare la concurs din partea consiliului facultăţii. Avizul de participare se acordă după 
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audierea solicitanţilor în plenul consiliului facultăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data 

concursului.  

 

Art. 51 

În vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei de decan, Consiliul facultăţii va 

aviza cel puţin doi candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale şi condiţiile prevăzute de 

prezenta cartă.  

 

Art. 52 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului precum şi condiţiile ce trebuie 

îndeplinite pentru ocuparea funcţiei de decan se vor stabili prin regulament aprobat de 

Consiliul facultăţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a Cartei universitare. Regulamentul 

va fi adoptat şi afişat cu 10 de zile înainte de desfăşurarea concursului.  

 

Art. 53 

Decanul îşi desemnează prodecanii, după numirea acestuia de către rector, şi solicită 

Senatului universitar validarea acestora. Numărul prodecanilor este stabilit de Senatul 

universitar. 

CAPITOLUL XIII. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.54 Vârsta de pensionare a personalului care ocupă functii de conducere sau 

de administrare. 

Textele de lege care au interzis ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de administrare, la 

orice nivel al universităţii, după pensionare (este vorba de art.215 alin 1 si art. 289 alin.1 din 

Legea nr.1/2011) AU FOST ABROGATE IN MOD EXPRES  (prin art. I, punctele 10 si 17 din 

capitolul I din Ordonanța urgență 92/2012), rezultă că începând cu data intrării în vigoare a 

OUG 92/2012, nu mai există o condiționare a funcțiilor de conducere sau de administrare de 

limita vârstei de pensionare, ceea ce inseamnă că asemenea funcții se pot exercita fără limită 

de vârstă.  

 

Art. 55 

Prezentul regulament, ediția II,  este parte integrantă a Cartei UTT și intră în vigoare la data 

aprobării lui de către Senatul universitar în data de 06.05.2020 


