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I. Principii generale
Art. 1. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (completată și
modificată), cu prevederile ordinelor ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice şi ale
Cartei Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membrii comunităţii academice au
dreptul să candideze pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din
Universitate. Toți candidații, indiferent de structura de conducere pentru care
candidează, au obligația de a depune declaraţia prevăzută de Legea 293/2008 (care
aprobă Ordonanța de urgență nr. 24 din 05.03.2008 reactualizată, cu privire la existența
sau inexistența calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia în sensul
ordonanței de mai sus). Toate declarațiile vor fi depuse la rectoratul Universității.
Art. 2. Perioada de desfăşurare a alegerilor şi/sau selecțiilor și de validare internă a
structurilor şi funcţiilor de conducere este 01 septembrie 2015 – 01 iunie 2016.
Art. 3. Alegerile și/sau selecțiile organismelor de conducere de la nivelul,
departamentelor, facultăţilor şi al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt
realizate pe structurile aprobate de Senatul Universității sau acreditate conform L.E.N.
nr. 1/2011.
Art. 4. Funcţiile de conducere de rector, de președinte al Senatului universitar, de prorector,
de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetaredezvoltare, proiectare, microproducţie nu se cumulează. Nu se consideră cumul de
funcții în perioada de desfăşurare a alegerilor şi/sau selecțiilor și de validare internă a
structurilor şi funcţiilor de conducere, respectiv 01 septembrie 2015 – 01 iunie 2016. În
această perioada persoana care ocupă două funcții (una din vechiul mandat și una din
noul mandat) va primi o singură indemnizație de conducere.
Art. 5.
(1) Alegerile și/sau selecțiile organismelor de conducere sunt realizate succesiv,
astfel:
a)
În luna septembrie 2015 se fac alegeri la nivelul departamentelor
Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
b)
În perioada 11-15 ianuarie 2016 se fac alegeri pentru formarea
Consiliilor facultăților, iar pe 19 ianuarie 2016 Senatul actual al
Universității validează alegerile.
c)
În ziua de 02 februarie 2016 se fac alegeri pentru formarea Senatului
Universității și alegerea președintelui Senatului universitar.
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În ziua de 08 martie 2016 se fac alegeri pentru funcția de rector sau
se organizează concurs public pentru selecția noului rector. În
perioada 09 martie – 01 aprilie 2016 M.E.C.Ș. confirmă noul rector
prin ordin de ministru.
e)
În termen de 3 zile lucrătoare de la confirmare sunt numiți prorectorii
și directorul general administrativ.
f)
În perioada aprilie-mai 2016 rectorul confirmat de M.E.C.Ș.
organizează concurs public pentru desemnarea decanilor.
(2) Alegerile și/sau selecțiile sunt organizate de conducerile în exerciţiu de la nivelul
respectiv, în conformitate cu calendarul stabilit la art. 4 punctul (1) sau în
conformitate cu calendarul modificat aprobat de Senatul Universităţii.
d)

Art. 6. Desfășurarea alegerilor pentru funcția de director de departament
(1) La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii Consiliului
departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare. Depunerea candidaturilor pentru funcția de
director de departament și pentru Consiliul departamentului se face personal de
fiecare candidat la secretariatul facultății din care face parte departamentul în
perioada 01-10 septembrie 2015, în zilele lucrătoare, în programul de lucru 8-16.
În Consiliul departamentului se va păstra principiul reprezentativității
programelor de studii.
(2) Alegerea directorului de departament și a membrilor Consiliul departamentului
se face în perioada 14-16 septembrie 2015. Alegerile sunt coordonate de Biroul
actual al consiliului facultății care tipărește buletinele de vot cu numele
candidaților care și-au depus candidatura pentru funcția de director de
departament. Pe același buletin de vot sunt trecuți și candidații pentru celelalte
funcții din cadrul Consiliului departamentului. Un candidat este considerat ales
dacă întrunește jumătate plus unul din opțiunile membrilor departamentului
prezenți la vot, prezență care trebuie să fie de 2/3 din numărul total al membrilor
departamentului. Votul negativ reprezintă tăierea numelui de pe buletinul de vot a
candidatului care nu corespunde cu opțiunea electoratului. Biroul consiliului
facultății întocmește un proces verbal cu rezultatele scrutinului. Dacă nici un
candidat nu a întrunit majoritatea, alegerile se repetă, după caz: în aceeași zi
pentru primii doi candidați clasați sau începând cu depunerea candidaturilor.
(3) Validarea candidaților aleși se face în Consiliul facultății actual, în data de 17
septembrie 2015 și în Senatul Universității actual în data de 18 septembrie 2015.
(4) Pentru funcţiile de director de departament, pot candida cadre didactice şi
cercetători, titulari în Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și care fac
parte din departamentul respectiv, având funcţia didactică de profesor universitar,
conferenţiar universitar sau lector/șef lucrări, doctori în știință.
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(5) Candidaturile pentru funcţia de director de departament trebuie anunţate public
în perioada 01-10 septembrie 2015 prin afișare la decanatul facultății și prin
postare pe site-ul Universității, fiind însoţite de un curriculum vitae şi de
programul managerial.
(6) Durata mandatului directorului de departament este de patru ani.
(7) Numărul de mandate succesive, sau nu, pentru funcţia de director de
departament nu este limitat.
(8) În cadrul departamentului se aleg prin vot deschis reprezentanții care vor
candida pentru Consiliul facultății și reprezentanții care vor candida pentru
Senatul universitar, conform numărului de mandate alocat departamentului.
Propunerile sunt trimise la decanatul facultății, respectiv la rectoratul Universității
cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de ziua alegerilor pentru structurile
respective. Decanii și prodecanii din mandatul 2012-2016 vor face parte de drept
din Consiliul facultății ca reprezentanți ai departamentelor din care fac parte.
După desemnarea decanilor și numirea prodecanilor pentru mandatul 2016-2020,
Consiliul facultății se reorganizează păstrând reprezentativitatea pe departamente.
(9) Directorul de departament este membru de drept în Consiliul facultăţii, ocupând
unul din mandatele repartizate departamentului conf. art. 7., punctul (4). Cadrele
didactice care au fost directori de departamente în mandatul 2012-2016 rămân în
Consiliul facultății până la alegerea noului Consiliu.

Art. 7. Desfășurarea alegerilor pentru formarea Consiliilor facultăților
(1) La nivelul fiecărei facultăţii se stabilește componenţa membrilor Consiliului
facultăţii.
(2) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt
aleşi prin votul universal, 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.
(3) Structura Consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice şi de
cercetare, respectiv minimum 25% studenţi.
(4) Componenţa şi mărimea Consiliului facultății sunt stabilite astfel încât să se
asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice,
respectiv numărul de membri în Consiliul facultății care poate reveni unui
departament, institut de cercetare, centru de cercetare etc., va fi determinat
astfel:
a) 1 reprezentant pentru fiecare program de studii universitare de licență
care funcționează în cadrul departamentelor facultății (programul de
studii trebuie să aibă studenți în toți anii de studii).
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b) 1 reprezentant pentru toate programele de studii universitare de master
din domeniul fiecărui departament al facultății.
c) 1 reprezentant pentru fiecare program de studii universitare de doctorat
din domeniul fiecărui departament al facultății (nu este obligatoriu să fie
îndrumător de doctorat, dar să aibă activitate în Școala doctorală: cursuri,
aplicații, membru în comisia de examene).
(5) Mandatul Consiliului facultății este de 4 ani. Durata mandatului unui
membru al Consiliului facultății este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii
succesive nelimitată. Pentru studenţi, durata mandatului este de la alegere
până la finalizarea studiilor, dar nu poate depăși mandatul Consiliului
facultății.
(6) Până la alegerea noului Consiliu, cadrele didactice care au fost directori de
departamente rămân în Consiliul facultății.
(7) Alegerea membrilor Consiliilor facultăților se face în perioada 11-15 ianuarie
2016.
(8) De la fiecare departament al facultății sunt trimise la secretariatul facultății
propunerile pentru reprezentanții proprii, conform art. 6 punctul 8, cu cel puțin
14 zile calendaristice înaintea de ziua în care se organizează alegerile. Votarea
candidaților propuși la nivelul departamentului pentru a face parte din
Consiliul facultății nu este secretă. Lista cu toți membrii propuși de
departamente pentru noul Consiliu se afișează la secretariatul facultății și se
postează pe site-ul Universității la facultatea respectivă. Decanul de vârstă al
facultății împreună cu administratorul șef de facultate și cu secretarul șef al
facultății formează biroul electoral la nivelul facultății și organizează alegerile
pentru structura didactică a Consiliul facultății.
(9) Buletinul de vot va cuprinde lista tuturor candidaților propuși de
departamente. Votul negativ se va exercita prin tăierea de pe listă a numelui
cadrului didactic sau cercetătorului care nu corespunde opțiunilor
electoratului. Pentru ca un candidat să fie validat în Consiliu trebuie să aibă
jumătate plus unul din voturile pozitive ale celor prezenți la alegeri, care la
rândul lor trebuie să fie de 2/3 din totalul cadrelor didactice și cercetătorilor
titulari din facultate. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste condiții
alegerile se refac pentru îndeplinirea cvorumului sau doar pentru locurile
rămase libere corespunzătoare departamentului respectiv. Departamentele
respective propun pe loc, candidați pentru un nou tur de scrutin.
(10) Biroul electoral al facultății numără voturile și întocmește un proces verbal
cu privire la rezultatul scrutinului. Pe 19 ianuarie 2016 Senatul actual al
Universității validează noile consilii ale facultăților.
(11) Studenții își aleg reprezentanții în consiliile facultăților prin regulament
propriu care va respecta prevederile L.E.N. nr. 1/2011. Astfel fiecare
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departament va avea unul sau mai mulți studenți în consiliul facultății.
Numărul de mandate se va determina în funcție de numărul de studenți
echivalenți din programele de studii ale departamentului. Numărul de mandate
se rotunjește. Organizațiile studențești din cadrul Universității vor organiza
alegerile și vor trimite oficial la decanatele facultății câte un exemplar din
procesele verbale de la alegerea studenților în Consiliile facultăților.
Art. 8. Desfășurarea alegerilor pentru formarea Senatului universitar
(1) La nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se stabilește
componenţa membrilor Senatului universitar.
(2) Componenţa şi mărimea Senatului universitar sunt stabilite astfel încât să se
asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice,
respectiv numărul de mandate de senator care va reveni unei facultăți va fi
determinat astfel:
a) Un număr N1 de mandate care se calculează corespunzător pentru 10% din
titularii fiecărui departament universitar din respectiva facultate.
b) Un număr N2 de mandate care se calculează pentru 20% din programele de
master care funcționează în departamentele fiecărei facultăți (programul de
studii trebuie să aibă studenți în toți anii de studii).
c) Un număr N3 de mandate care se calculează pentru 50% din programele de
doctorat din facultatea respectivă (sunt desemnați din rândul conducătorilor
de doctorat din domeniile respective).
d) Numărul total de mandate care revin unei facultăți Nt=N1+N2+N3.
Zecimalele se rotunjesc la întreg în sus peste 0,5 sau în jos sub 0,5.
e) Senatul universitar este compus din maximum 75% personal didactic şi de
cercetare şi din minimum 25% reprezentanţi ai studenţilor.
(3) Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari,
iar studenții Universității își stabilesc reprezentanții în Senatul universitar prin
votul universal, direct și secret, respectând reprezentativitatea pe facultăți.
Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce
şedinţele Senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile
cu rectorul.
(4) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru
al Senatului universitar este de 4 ani, iar numărul de mandate este nelimitat.
Pentru studenţi, durata mandatului este de la alegere până la finalizarea
studiilor, dar nu poate depăși mandatul Senatului universitar.
(5) Alegerea membrilor Senatului universitar se face în ziua de 02 februarie 2016.
(6) Alegerea președintelui Senatului se face de noii membrii ai Senatului
universitar în aceeași zi, respectiv 02 februarie 2016.
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(7) De la fiecare facultate sunt trimise la rectoratul Universității propunerile
pentru reprezentanții proprii, conform art. 6 punctul 8, cu cel puțin 14 zile
calendaristice înaintea de ziua în care se organizează alegerile. Votarea
candidaților propuși la nivelul departamentului pentru a face parte din Senatul
universitar nu este secretă. Lista cu toți membrii propuși de departamente
pentru noul Senat universitar se afișează la rectoratul Universității și se
postează pe site-ul Universității. Decanul de vârstă al Universității împreună
cu responsabilul de resurse umane al Universității și cu consilierul juridic al
Universității formează Biroul electoral pentru alegerea Senatului universitar și
al președintelui Senatului. Acest birou electoral întocmește buletinele de vot
pe baza listelor cu propuneri primite de la departamente/facultăți și
organizează alegerile pentru structura didactică a Senatului universitar.
(8) Buletinul de vot va cuprinde lista tuturor candidaților propuși de
departamente/facultăți. Votul negativ se va exercita prin tăierea de pe listă a
numelui cadrului didactic sau cercetătorului care nu corespunde opțiunilor
electoratului. Pentru ca un candidat să fie validat în Senat trebuie să aibă
jumătate plus unul din voturile pozitive ale celor prezenți la alegeri, care la
rândul lor trebuie să fie de 2/3 din totalul cadrelor didactice și cercetătorilor
titulari din Universitate. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste condiții
alegerile se refac pentru îndeplinirea cvorumului sau doar pentru locurile
rămase libere corespunzătoare departamentului respectiv. Departamentele
respective propun pe loc, candidați pentru un nou tur de scrutin.
(9) Biroul electoral al Universității numără voturile și întocmește un proces verbal
cu privire la rezultatul scrutinului. După încheierea alegerilor, în aceeași zi
membrii noului Senat își aleg prin vot secret un președinte. Biroul electoral al
Universității va organiza și aceste alegeri, respectiv va întocmi buletinele de
vot pe care vor trece candidații propuși de membrii noului Senat. Un candidat,
pentru a fi președintele Senatului trebuie să întrunească jumătate plus unu din
voturile membrilor Senatului prezenți la ședință, prezență care trebuie să fie de
2/3 din totalul membrilor Senatului. Senatul Universitar nou își intră în
atribuții începând cu ziua următoare alegerilor noul Senat universitar.
(10) Studenții își aleg reprezentanții în Senatul universitar prin regulament
propriu care va respecta prevederile L.E.N. nr. 1/2011. Astfel fiecare facultate
va avea unul sau mai mulți studenți în Senatul universitar. Numărul de
mandate care revin unei facultăți se va determina în funcție de numărul total
de studenți fizici din facultatea respectivă, repartizarea mandatelor mergând
până la nivel de departament. Numărul de mandate se rotunjește. Organizațiile
studențești din cadrul Universității vor organiza alegerile și vor trimite oficial
la rectoratul Universității câte un exemplar din procesele verbale de la
alegerea studenților în Senatul universitar.
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Art. 9. Desfășurarea alegerilor pentru funcția de rector
(1) Desemnarea rectorului Universității prin vot universal, direct și secret al tuturor
cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universității și al
reprezentanților studenților din Senatul universitar și din consiliile facultăților, se
organizează dacă rezultatul referendumului din 14.07.2015 indică acest lucru.
(2) Pentru funcția de rector pot candida personalități științifice din țara și din
străinătate.
(3) Toate activitățile privitoare la alegerea rectorului sunt coordonate de către
Senatul nou ales al Universității.
(4) Anunțul public privind calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de rector
se face de către președintele Senatului la data de 03.02.2016, pe pagina WEB a
Universității și prin afișare la rectoratul Universității.
(5) Candidaturile (cerere de intenție, plan managerial, C.V., activitatea didactică și
științifică) se depun la secretariatul Universității până la data de 16.02.2016.
(6) În perioada 17.02.2016 - 22.02.2016, Senatul Universității verifică candidaturile
și anunță public candidații pe pagina WEB a Universității și prin afișare la
rectoratul Universității.
(7) Planurile manageriale și CV-urile candidaților desemnați pentru a participa la
alegeri sunt făcute publice din data de 22.02.2016, prin postare pe pagina WEB a
Universității și prin afișare la rectoratul Universității.
(8) În ședința Senatului din 22.02.2016, este numită Comisia de alegeri, constituită
dintr-un președinte și 5 membrii, care fac parte din Senatul universitar, cu
următoarele atribuții:
a) Editează listele care cuprind persoanele cu drept de vot, respectiv:
cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul Universității și
reprezentanții studenților din Senatul universitar și din consiliile
facultăților.
b) Editează buletinele de vot pe care sunt înscrise, în ordine alfabetică,
numele candidaților selectați pentru alegeri.
c) Asigură desfășurarea, supravegherea, securitatea și confidențialitatea
procesului de votare.
d) Efectuează numărătoarea voturilor și întocmește un proces-verbal pe
care îl prezintă Senatului. Procesul–verbal este semnat de toti membrii
comisiei de alegeri.
(9) Alegerile pentru funcția de rector se vor desfășura în data de 08.03.2016, în Sala
Senatului, astfel:
a) Între orele 8.00 – 11.00, primul tur de alegeri. Acesta este validat dacă
la vot se prezintă cel puțin 2/3 din totalul celor cu drept de vot, în caz
F 03.07/Ed.1
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contrar procedându-se la programarea unui nou tur de scrutin în ziua de
09.03.2016.
Între 11.00 – 12.30, numărarea voturilor și întocmirea procesuluiverbal. Votul „pentru” se înregistrează prin netăierea cu o linie a
numelui unui candidat și votul „contra”se înregistrează prin tăierea cu o
linie a numelui unui candidat.
Între 12.30 – 13.00, ședința Senatului universitar, în care se analizează
rezultatul votului. Dacă se înregistrează un candidat cu un număr de
voturi mai mare decât majoritatea simplă a celor prezenți la vot, acesta
este declarat câștigător.
În cazul în care în primul tur nu se înregistrează un câștigător, se refac
buletinele de vot pe care se înscriu, în ordine alfabetică, primii doi
clasați.
Între orele 14.30 – 17.30, al doilea tur de alegeri, validat dacă la vot se
prezintă cel puțin 2/3 din totalul celor cu drept de vot, în caz contrar
procedându-se conform aliniatului a), punctul (9) din prezentul articol.
Între orele 17.30 – 19.00, numărarea voturilor și întocmirea procesului
verbal. Este desemnat câştigător candidatul cu cele mai multe voturi
„pentru”.
Între orele 19.00 – 19.30 ședința Senatului universitar în care se
desemnează câștigătorul funcției de rector.

Art. 10. Desfășurarea concursului public pentru funcția de rector
(1) Organizarea concursului public de desemnare a rectorului Universității, se face
dacă rezultatul referendumului din 14.07.2015 indică acest lucru.
(2) Senatul nou-ales al Universității elaborează și aprobă metodologia de concurs.
(3) Senatul nou-ales elaborează și avizează metodologia de avizare, selecție și de
recrutare a rectorului și stabilește o comisie de selecție formată din 12 membri.
(4) Comisia de selecție este formată din 50% membri ai Universității și 50%
personalități științifice și academice din afara Universității, din țară și din
străinătate. Comisia cuprinde cel puțin un reprezentant al studenților sau un
absolvent al Universității desemnat de către studenții sin Senatul Universității,
conform Cartei universitare.
(5) Au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcției de rector personalități
științifice sau academice din țară și din străinătate, care pe baza audierii în plenul
Senatului universitar nou-ales au obținut avizul de participare la concurs din
partea acestuia. Avizul se acordă numai pe baza majorității simple a membrilor
Senatuluiuniversitar nou-ales.
(6) Senatul universitar nou-ales are obligația de a aviza minimum 2 candidați, care
participă apoi la concurs.
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Art. 11. Numirea prorectorilor
(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la confirmarea de către MECȘ, rectorul numește
prorectorii, după ce s-a consultat cu Senatul universitar.
(2) Numărul de prorectori este de 5, cu următoarele domenii de coordonare:
a)
Prorector pentru strategii economice şi de calitate.
b)
Prorector pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti.
c)
Prorector pentru programe de cercetare.
d)
Prorector pentru etică și imaginea Universității.
e)
Prorector pentru relații naționale și internaționale.
Art. 12. Desfășurarea concursului pentru funcția de decan
(1) Decanul unei facultăți este selectat prin concurs public organizat la nivelul
facultății de către rectorul confirmat al Universității. Decanul este validat de
către Senatul universitar.
(2) La concurs pot participa persoane din cadrul facultății sau din orice facultate de
profil din țară sau din străinătate.
(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la confirmarea de către MECȘ, rectorul anunță
organizarea concursurilor publice pentru desemnarea decanilor facultăților prin
postare pe pagina WEB Universității și prin afișare la rectoratul Universității și la
decanatele facultăților.
(2) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la anunțarea concursului,
prin depunere la secretariatul facultății a dosarului personal (cerere de intenție,
plan managerial, CV, activitatea didactică și științifică);
(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor are loc audierea
candidaților în plenul Consiliului facultății, care va aviza participarea la concurs
a acestora. Votul se realizează nominal, pentru fiecare candidat. Ședința este
legal constituită prin prezenta a cel puțin 2/3 din numărul total de membrii ai
Consiliului facultății. Consiliul facultății are obligația de a aviza minimum 2
candidați.
(4) Senatul universitar are obligația de a elabora Metodologia de avizarea a
candidaților care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor
înainte de data de finalizare a înscrierilor la concursul de desemnare a decanilor.
(5) Înainte de data de finalizare a înscrierilor la concursul de desemnare a decanilor,
în raport cu specificul fiecărei facultăți, rectorul stabilește și supune aprobării
Senatului Metodologia de concurs specifică, care conține explicit probele de
concurs, sistemul de apreciere și de ierarhizare a candidaților.
(6) Rectorul și prorectorii stabilesc componența comisiilor de concurs pentru selecția
decanilor, iar rectorul emite deciziile privind constituirea acestor comisii de concurs.
Din comisii pot face parte personalități științifice de prestigiu din Universitate sau
din alte universități.
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(7) În termen de trei zile lucrătoare de la data avizării candidaților, se desfășoară
concursurile pentru selectarea decanilor facultăților.
(8) Rezultatele concursului sunt confirmate în Consiliul facultății și, la propunerea
rectorului, sunt validate în Senatul Universității termen de cinci zile lucrătoare de la
finalizarea tuturor concursurilor de desemnare a decanilor.
(9) Rectorul emite decizia de numire a decanilor la data validării acestora de către
Senat.
Art. 13. Numirea prodecanilor
(1) În termen de două zile lucrătoare de la numire, decanul confirmat își numește
prodecanii în urma consultării în Consiliul facultății.
Art. 14. Dispoziții finale
(1) Nu pot ocupa funcţii, în aceeaşi structură de conducere sau care presupun
subordonare directă, soţ, soţie, rude și afini până la gradul III de rudenie
inclusiv.
(2) Desemnarea reprezentanţilor studenţilor se face publică, cu cel puţin 15 zile
înainte de data alegerilor, conform regulamentului de alegeri al studenţilor.
Reprezentanţii studenţilor în organismele de conducere (consiliile facultăţilor,
Senat) trebuie să aibă rezultate foarte bune în pregătirea profesională şi o
conduită corespunzătoare.
(3) Organismele de conducere sunt alcătuite din cadre didactice reprezentative, cu
prestigiu ştiinţific şi didactic, cu autoritate morală şi cu reale aptitudini
manageriale.
(4) Alegerea unei persoane într-un organism de conducere se face numai cu
consimţământul acesteia.
(5) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde ca urmare a
încetării contractului de muncă sau a încetării calităţii de student. Locurile
rămase vacante în organismele de conducere se ocupă prin aceeaşi procedură
ca la alegeri.
(6) Persoanele care, din diverse motive, nu-şi exercită atribuţiile de conducere
asumate o perioadă mai lungă de 90 de zile consecutive vor fi considerate
demisionare din funcţiile de conducere pe care le deţin.
(7) Adunările de alegeri sunt legal constituite prin prezenţa a cel puţin două treimi
din numărul total al electorilor (cadrelor didactice titulare ale departamentului,
facultăţii, Senatului).
(8) Pentru toate structurile şi funcţiile de conducere votul este direct şi secret.
(9) Sunt declaraţi aleşi în structurile de conducere sau în funcţiile de conducere
candidaţii care au obţinut cel puţin jumătate plus unu de voturi din numărul
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total al membrilor cu drept de vot prezenţi, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute.
(10) Dacă pentru un loc de reprezentare sau pentru o funcţie de conducere nici
unul dintre candidaţi nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturi, atunci
se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai primii doi
candidaţi clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
(11) Desfăşurarea şedinţei de constituire, inclusiv rezultatele alegerilor, se
consemnează într-un proces-verbal.
(12) Exercitarea mandatului unei noi structuri sau funcţii de conducere, cu
excepţia rectorului, începe după validare.
(13) În timpul aceluiaşi mandat, aceeaşi persoană nu poate exercita, în cadrul
Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău sau în afara ei, decât una din
următoarele funcţii de conducere: rector, președintele senatului, prorector,
decan, prodecan, director de departament, director IOSUD, director școală
doctorală, director structură de cercetare.
(14) Exercitarea mandatului rectorului ales începe de la data emiterii ordinului
de ministru prin care acesta este confirmat.
(15) Până la confirmarea rectorului ales, atribuţiile aferente funcţiei de rector
sunt exercitate de rectorul în exerciţiu, dar nu mai târziu de 01 aprilie 2016.
(16) Dosarul de confirmare al noului rector se va transmite la Ministerul
Educaţiei, Naționale şi va cuprinde:
a) Adresa de înaintare care să cuprindă propunerea de confirmare a rectorului;
b) Copie a deciziei/ hotărârii de constituire a Biroului Electoral Central;
c) Procesul-verbal al Biroului Electoral Central constituit la nivelul instituției
de învățământ superior din care să reiasă numărul și numele candidaților,
numele candidatului ales, numărul total al persoanelor cu drept de vot,
numărul total de voturi, numărul de voturi exprimate pentru fiecare candidat,
precum și numărul de voturi nule/ anulate;
d) Documentul prin care s-a depus candidatura persoanei alese;
e) Document de identitate (CI, certificat de naștere sau pașaport, după caz) –
copie;
f) CV + Planul managerial al candidatului;
g) Adeverință din partea instituției de învățământ superior privind numărul/
durata mandatelor deținute anterior (dacă este cazul);
h) Metodologia de alegeri, însoțită de Hotărârea Senatului universitar prin
care aceasta a fost adoptată;
i) Calendarul alegerilor, astfel cum a fost stabilit de Senat (inclusiv Hotărârea
Senatului prin care a fost stabilit acest calendar);
j) Copie după Carta universitară adoptată conform art. 128 (5) din Legea
1/2011;
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k) Procesul-verbal privind rezultatul referendumului desfășurat potrivit art.
209 din Legea 1/2011;
l) Datele de contact ale rectorului ales: telefon, telefon mobil, fax, e-mail;
Art. 15. Suspendarea şi revocarea din funcţie
(1) Persoana aflată într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin
procedura folosită pentru alegeri, conform L.E.N. nr. 1/2011 și a Cartei
Universității. Audierea persoanei respective este obligatorie.
(2) Rectorul Universităţii poate fi suspendat temporar din funcţie de către ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului și sportului, în conformitate cu procedura stabilită
în L.E.N. nr. 1/2011.
Art. 16. Prevederi speciale
(1) În cazul în care la nivel de facultate se alege într-o funcţie de conducere o
persoană care nu este aleasă în consiliul facultăţii, departamentul din care face
parte cel ales renunţă la un reprezentant în consiliul facultăţii, pentru a respecta
numărul de membri stabilit în consiliul facultăţii.
(2) Membrii Senatului pot ocupa funcții de conducere (prorector, decan, prodecan,
director de departament, director IOSUD, director școală doctorală, director
structură de cercetare.
(3) Toate candidaturile se vor înregistra şi se vor depune conform prezentului
regulament.
(4) Procesele-verbale de alegeri/selecție, de la toate nivelurile de conducere
academică, se înregistrează la registratura Universităţii, se păstrează pe perioada
mandatului la rectorat, după care se arhivează.
(5) Ocuparea funcţiilor care devin vacante, în urma revocării, demisiei sau încetării
calităţii de titular în Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, se face cu
respectarea aceleiaşi metodologii de alegere.
(6) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte un număr de voturi egal cu
jumătate plus unu din numărul de electori, se repetă alegerile.
(7) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu promovează concursul de selecție, se
repetă concursul.
(8) Rectorul Universității are statut de invitat permanent la ședințele Senatului, fără
drept de vot.
(9) Președintele Senatului are statut de invitat permanent la ședintele Consiliului de
Administrație al Universității, fără drept de vot.
Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa de Senat din 11.06.2015.
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