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I.

PRINCIPII GENERALE

Art. 1.
(1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.
1/5.01.2011, cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi sportului nr.
4062/15.04.2011, privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de
universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, cu precizările MECTS
privind calendarul-cadru de organizare a alegerilor în universităţi, transmise prin adresa
nr. 180/14.07.2011 şi cu prevederile Cartei universitare.
(2) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere din UDJ
Galaţi se desfăşoară în perioada 6.09.2011-05.04.2012.
Art. 2.
(1) Structurile de conducere în UDJ Galaţi sunt: senatul universitar şi consiliul de
administraţie, consiliul facultăţii; consiliul departamentului şi consiliul şcolii doctorale.
(2) Funcţiile de conducere sunt: rectorul, prorectorii şi directorul general administrativ, la
nivelul Universităţii, decanul şi prodecanii, la nivelul facultăţii, directorul de
departament, la nivelul departamentului.
Art. 3.
(1) Alegerile în structurile de conducere sunt organizate de către conducerile în exerciţiu la
nivelul respectiv, conform calendarului de alegeri şi normelor de reprezentare stabilite
prin cartă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
(2) Alegerea în structurile de conducere se face prin vot universal, direct, secret şi egal astfel:
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din departament, pentru Consiliul
departamentului;
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din facultate, pentru reprezentanţii
cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii şi studenţii facultăţii
pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii;
- cadrele didactice şi de cercetare titulare din universitate, pentru reprezentanţii lor
în Senatul universitar şi toţi studenţii universităţii, pentru reprezentanţii
studenţilor în Senatul universitar;
- membrii senatului universitar, pentru preşedintele senatului.
Art. 4.

Desemnarea în funcţiile de conducere se realizează astfel:
- directorul departamentului este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de
către cadrele didactice şi de cercetare titulare din department;
- rectorul este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de către cadrele didactice
şi de cercetare titulare din Universitate şi de reprezentanţii studenţilor în senatul
universitar şi în consiliile facultăţilor;
- prorectorii sunt numiţi de rectorul nou-ales;
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decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de rectorul nou-ales;
prodecanii sunt numiţi de către decanul nou-ales.

Art. 5.
(1) Durata mandatului în structurile şi funcţiile de conducere este de patru ani.
(2) Funcţiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de departament sau
de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie, precum şi funcţiile
asimilate acestora nu se cumulează.
(3) Mandatele celor care deţin funcţii de conducere academică sau administrativă, la orice
nivel al universităţii, încetează de drept la împlinirea vârstei de pensionare. Pentru
funcţiile de conducere vacantate astfel, se realizează alegeri parţiale.
(4) Dacă un cadru didactic ales într-o funcţie de conducere,este ulterior ales într-o altă
funcţie de conducere, superioară, se vor organiza la nivelul inferior, noi alegeri pentru
înlocuirea acestuia.
(5) Calitatea de membru în organismele de conducere se pierde şi ca urmare a încetării
contractului de muncă sau a încetării calităţii de student. Locurile rămase vacante se
ocupă prin aceeaşi procedură ca la alegeri.
(6) În perioada de tranziţie de la mandatul în exerciţiu la noul mandat, persoanele care deţin
o funcţie de conducere în vechiul mandat (decani, prodecani, secretari ştiinţifici, rector,
prorectori) şi candidează pentru o altă funcţie de conducere în noul mandat, fiind aleşi în
funcţia pentru care au candidat, rămân în vechea funcţie de conducere până la sfârşitul
mandatului, beneficiind de indemnizaţie de conducere numai pentru o singură funcţie,
cea superioară.
Art. 6.
(1) Alegerile pentru funcţiile de rector, decan şi director departament se fac pe bază de
candidaturi. Pentru toate celelate funcţii de conducere şi pentru reprezentanţii în
structurile de conducere de la toate nivelurile de organizare a universităţii se admit
propuneri în timpul şedinţei de alegeri.
(2) În vederea creşterii eficienţei manageriale şi a competenţei exprimării universităţii în
viaţa academică naţională şi internaţională, Senatul universităţii recomandă comunităţii
universitare aprecierea candidaturilor şi a propunerilor după următoarele criterii:
a) să fie un membru respectat al comunităţii universitare, cu moralitate
incontestabilă;
b) să aibă o experienţă relevantă naţional şi/sau internaţional, în activitatea didactică
şi în cea de cercetare;
c) să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ
şi la mecanismele de finanţare din România şi din sistemul european;
d) să nu fie angajat în alte activităţi, astfel încât să intervină conflicte de interese
între activitatea desfăşurată în universitate şi alte tipuri de activităţi pe care
candidatul le desfăşoară;
e) să aibă o experienţă şi o bună cunoaştere a învăţământului superior contemporan
prin prestaţii sau colaborări în programe naţionale şi/sau internaţionale;
f) să fi confirmat în timp calităţi remarcabile în domeniul managementului
universitar şi să dovedească abilitatea pentru dialog şi dezbatere în comunitatea
academică;
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g) să nu intre, prin alegerea sa, în conflict de interese sau să nu se afle într-una din
incompatibilităţile prevăzute de prezentul regulament.
h) să fi urmat un curs de management universitar.
(3) Alegerea unei persoane într-o structură de conducere se face numai cu consimţământul
acesteia.
(4) Exercitarea mandatului noilor structuri şi funcţii de conducere începe de la data validării
alegerilor.
(5) Până la validarea noilor structuri, activitatea de conducere este asigurată de structurile şi
persoanele aflate în funcţie până la alegeri.

II. NORMELE DE REPREZENTARE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE
Art. 7

Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul
universităţii, al facultăţilor şi departamentelor trebuie să respecte principiul
reprezentativităţii pe facultăţi, departamente (Anexa 1).

Art.8
(1) Numărul cadrelor didactice membre ale consiliului facultăţii este 25% din numărul total
al cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate
(3) În vederea asigurării reprezentativităţii tuturor departamentelor în consiliul facultăţii,
numărul membrilor se distribuie proporţional, pe fiecare departament în parte.
(2) Numărul studenţilor membri ai consiliului profesoral, este 1/3 din numărul cadrelor
didactice membre ale consiliului facultăţii.
(3) Numărul prodecanilor şi numărul prorectorilor se stabilesc în funcţie de numărul de
studenţi, conform Cartei.
(4) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare titular şi din
25% reprezentanţi ai studenţilor.
(5) Numărul cadrelor didactice şi de cercetare din senatul universitar este 10% din numărul
total de cadre didactice şi de cercetare titulare, din universitate.
(6) Fiecare facultate este reprezentată în senatul universitar, proporţional cu numărul cadrelor
didactice şi de cercetare titulare, după cum urmează:
Nr. senatori facultate =

Nr.titulari facultate
⋅ Nr. senatori personal didactic si de cercetare
Nr. total titulari

(4) Numărul studenţilor membri ai senatului este 1/3 din numărul senatorilor cadre didactice.
(7) Fiecare facultate este reprezentată în senatul universitar de studenţi, proporţional cu
numărul studenţilor din facultatea respectivă, dar nu mai puţin de un student.
Art.9 Dreptul de vot
(1) Pentru alegerea consiliului departamentului şi a directorului de departament au drept de
vot toate cadrele didactice şi cercetătorii titulari din departament, la data alegerilor.
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(2) Pentru alegerea consiliului facultăţii şi a senatului universitar au drept de vot toate
cadrele didactice titulare şi cercetătorii titulari, precum şi toţi studenţii din facultate,
respectiv universitate. Cadrele didactice şi cercetătorii votează pentru reprezentanţii
cadrelor didactice şi cercetătorilor, iar studenţii pentru reprezentanţii studenţilor.
(3) Pentru alegerea preşedintelui senatului votează membrii senatului.
(4) Pentru alegerea rectorului au drept de vot toate cadrele didactice titulare şi cercetătorii
titulari din universitate şi reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatul
universitar.

III. ALEGERILE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR
Art. 10
(1) Candidaţii pentru funcţia de director de departament îşi înregistrează candidaturile la
secretariatul facultăţii, cu două săptămâni înainte de şedinţa de alegeri, în conformitate cu
calendarul alegerilor.
(2) Candidaţii trebuie să aibă titlul de profesor universitar, conferenţiar universitar sau
lector/şef lucrări cu titlul de doctor.
(3) Candidatura presupune prezentarea programul managerial şi a CV-lui.
(4) Aceste documente vor afişate la avizierele facultăţii/departamentului.
(5) Pentru situaţia în care nu s-au înregistrat candidaturi pentru funcţia de director de
departament, se acceptă formularea propunerilor în timpul şedinţei de alegeri.
Art.11
(1) Şedinţa de alegeri la nivelul departamentului este prezidată de către decanul de vârstă,
asistat de cel mai tânăr membru al departamentului, care nu deţin şi nici nu candidează la
funcţia de director de departament.
(2) Ordinea de zi a şedinţei cuprinde umătoarele etape:
a) prezentarea şi discutarea raportului privind starea departamentului de către directorul
de departament în funcţiune;
b) alegerea directorului de departament, prin votul universal, direct, egal şi secret al
membrilor departamentului cu drept de vot. Buletinele de vot ştampilate vor conţine
numele candidaţilor pentru funcţia de director departament. Electorii vor radia cu o
singură linie fiecare candidat pe care nu doresc să-l voteze şi vor lăsa neradiat
candidatul pentru care sunt de acord.
c) alegerea celorlalţi membri în consiliului departamentului, prin votul universal, direct,
egal şi secret al membrilor departamentului cu drept de vot . Consiliul
departamentului este format din directorul departamentului şi 2-4 membri. Buletinele
de vot ştampilate vor conţine numele candidaţilor în consiliul departamentului.
Electorii vor radia cu o singură linie fiecare candidat pe care nu doresc să-l voteze şi
vor lăsa neradiaţi candidaţii pentru care sunt de acord.
d) formularea propunerilor pentru reprezentanţii departamentului în Consiliul facultăţii.
Buletinele de vot ştampilate vor conţine numele candidaţilor pentru Consiliul
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facultăţii. Electorii vor radia cu o singură linie fiecare candidat pe care nu doresc să-l
voteze şi vor lăsa neradiaţi candidaţii pentru care sunt de acord.
e) formularea propunerilor pentru reprezentanţii departamentului în Senatul universitar.
Buletinele de vot ştampilate vor conţine numele candidaţilor pentru Senatul
universitar. Electorii vor radia cu o singură linie fiecare candidat pe care nu doresc săl voteze şi vor lăsa neradiaţi candidaţii pentru care sunt de acord.
(3) Numărul propunerilor pentru consiliul facultăţii şi pentru senat, votate de către membrii
departamentului cu drept de vot este cel puţin egal cu norma de reprezentare.
(4) Desfăşurarea alegerilor la nivelul departamentului se consemnează într-un proces verbal
care trebuie să conţină: numele directorului de departament ales şi ale celor doi membri
în Consiliul departamentului; numele celor propuşi pentru Consiliul facultăţii şi numele
celor propuşi pentru Senat. Procesul verbal va fi semnat de către cel ce l-a întocmit şi de
către cel care a condus şedinţa de alegeri. Un exemplar se depune la decanatul facultăţii
pentru validare în Consiliul facultăţii.
Art.12 Rezultatele alegerilor
(1) Pentru ca alegerile la nivelul departamentului să fie validate, cvorumul minim necesar
este de 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.
(2) Dacă niciunul dintre candidaţii la conducerea departamentului nu a obţinut cel puţin
jumătate plus unu din voturile valabil exprimate, atunci se organizează un al doilea tur de
scrutin, la care participă numai primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute şi se declară ales candidatul cu numărul cel mai mare de
voturi.
(3) Sunt aleşi în consiliul departamentului, primii doi sau patru candidaţi care au obţinut cel
mai mare număr de voturi ;
(4) Colectivul departamentului îşi desemnează, prin vot secret şi direct, ordinea candidaţilor
pentru funcţia de membru în Consiliul facultăţii şi în Senat. Numărul de candidaturi
trebuie să fie cel puţin egal cu norma de reprezentare stabilită la nivelul fiecărui
departament.
(5) Vor fi consideraţi drept votaţi candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul facultăţii
şi în Senat care întrunesc majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate.
Art. 13
(1) Contestarea alegerilor la acest nivel se poate face în termen de 24 de ore de la data
finalizării lor, prin depunerea şi înregistrarea unei contestaţii la decanatul facultăţii.
Soluţionarea contestaţiei se va face de către Consiliul facultăţii, în termen de 48 de ore de
la înregistrarea contestaţiei.

IV. ALEGERILE LA NIVELUL FACULTĂŢII
Art. 14
(1) Numărul cadrelor didactice membre ale consiliului facultăţii este 25% din numărul total
al cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate.
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(2) Consiliul facultăţii este format în proporţie de 75% cadre didactice şi 25% studenţi.
Reprezentarea departamentelor în Consiliul facultăţii va ţine cont de principiul
reprezentativităţii.
(3) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sunt aleşi de către studenţii facultăţii prin
vot universal, direct, egal şi secret.
Art. 15

Art. 16

Art. 17

Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii se face
prin votul universal, direct, egal şi secret al tuturor membrilor titulari ai facultăţii.
Şedinţa de alegeri pentru membrii Consiliului facultăţii este prezidată de decanul de
vârstă al membrilor facultăţii (cadre didactice şi de cercetare titulare), asistat de cel mai
tânăr membru. Cei doi sunt selectaţi dintre titularii facultăţii care nu deţin şi nici nu
candidează pentru funcţia de membru în Consiliul facultăţii.
Şedinţa de alegeri este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul de
electori. În cazul în care, la data stabilită nu se prezintă cel puţin 2/3 din electori se
convoacă o nouă şedinţă de alegeri în termen de 2 zile. La această a doua şedinţă de
alegeri nu se mai impun condiţii de prezenţă a electorilor.

Art. 18
(1) Candidaţii la alegerile pentru consiliul facultăţii pot fi candidaţi titulari sau rezerve.
Ulterior, în situaţia vacantării unui loc în Consiliul facultăţii, acesta va fi ocupat de un
candidat rezervă, după principiul: locul vacantat este ocupat de un membru al aceluiaşi
departament.
(2) Buletinele de vot vor reuni numele tuturor candidaţilor titulari şi rezerve din toate
departamentele. Buletinele vor purta ştampila facultăţii. Pe buletinele de vot nu se trecuţi
directorii de departamente, decanul şi prodecanii, aceştia făcând parte de drept din
consiliul facultăţii. Norma de reprezentare pentru fiecare departament se va diminua cu
numărul reprezentanţilor de drept în Consiliul facultăţii.
(3) Buletinele de vot vor conţine două opţiuni : « Sunt de acord cu lista de candidaţi » şi
« Nu sunt de acord cu lista de candidaţi », însoţite de dreptunghiuri în care electorii vor
înscrie cu majuscule DA sau NU în funcţie de opţiunea lor. Ambele dreptunghiuri trebuie
completate.
(4) Lista cu candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul facultăţii va fi considerată drept
votată dacă întruneşte majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate.
(5) Macheta pentru exprimarea votului va fi de forma :
Sunt de acord cu lista de candidaţi
Nu sunt de acord cu lista de candidaţi
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Art. 19
(1) Alegerile la nivelul facultăţilor sunt consemnate într-un proces verbal în care se
precizează rezultatul votului şi lista nominală a celor aleşi în Consiliul facultăţii. Pe baza
acestui document se solicită validarea alegerilor la nivelul facultăţii.
(2) Consiliul facultăţii nou format este validat de către Senatul universitar în exerciţiu.
(3) Contestaţiile privitoare la alegerile de la nivelul facultăţilor se înregistrează la registratura
universităţii în termen de 24 de ore de la data desfăşurării acestora. Ele vor fi soluţionate
într-o şedinţă extraordinară a Senatului convocată la o dată ce va ţine seama de ultima
contestaţie depusă, după finalizarea tuturor alegerilor de la nivelul facultăţilor.

V. METODOLOGIA DE SELECTARE PRIN CONCURS A DECANILOR ŞI DE
NUMIRE A PRORECTORILOR
Art. 20

Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii.
Prezentul regulament va fi completat cu procedura concursului public pentru ocuparea
funcţiei de decan.

Art. 21
(1) La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil
din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit
avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza
minimum 2 candidaţi.
(2) Candidatura pentru funcţia de decan se depune la registratura universităţii şi va fi însoţită
de curriculum vitae şi programul managerial.
Art. 22

Art. 23

Decanii selectaţi prin concurs public organizat de noul rector şi validat de Senatul
universitar, numesc prodecanii.
Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, numeşte
prorectorii.

VI. ALEGERILE LA NIVELUL SENATULUI UNIVERSITAR
Art. 24
(1) Membrii Senatului, cadre didactice sau de cercetare, sunt aleşi prin vot universal, direct şi
secret al tuturor electorilor, cadre didactice şi de cercetare titulare din universitate.
Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi de către toţi studenţii din universitate.
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(2) Organizarea alegerilor este în sarcina Biroului de Senat şi a Comisiei electorale a
universităţii. Comisia electorală a universităţii (CEU) şi birourile secţiilor de votare sunt
alese de către Senatul în exerciţiu, cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor.
(3) Comisia electorală al universităţii este responsabilă pentru următoarele acţiuni:
a. întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot;
b. arondarea pe secţii de votare;
c. afişarea listelor de vot arondate pe secţii;
d. întocmirea şi distribuirea buletinelor de vot;
e. numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe
secţii;
f. centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului alegerilor senatului în funcţie,
pentru validare.
(4) Pentru desfăşurarea alegerilor la nivelul senatului, se organizează două secţii de votare, la
Galaţi (sediul central al universităţii) şi la Brăila (Facultatea de Inginerie).
Art.25
(1) Alegerea membrilor senatului universitar este validată dacă la aceasta participă cel puţin
jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.
(2) Dacă alegerile nu sunt validate, se organizează la interval de cel mult două zile, un nou
scrutin, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.
Art. 26
(1) Candidaţii la alegerile pentru Senatul universitar pot fi candidaţi titulari sau rezerve.
Ulterior, în situaţia vacantării unui loc în Senat, acesta va fi ocupat de un candidat
rezervă, după principiul: locul vacantat este ocupat de un membru al aceluiaşi
departament.
(2) Buletinele de vot ştampilate vor reuni numele tuturor candidaţilor titulari şi rezerve din
toate departamentele.
(3) Buletinele de vot vor conţine două opţiuni : « Sunt de acord cu lista de candidaţi » şi
« Nu sunt de acord cu lista de candidaţi », însoţite de dreptunghiuri în care electorii vor
înscrie cu majuscule DA sau NU în funcţie de opţiunea lor. Ambele dreptunghiuri trebuie
completate.
(4) Lista cu candidaţii pentru funcţia de membru în Senatul universitar va fi considerată drept
votată dacă întruneşte majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate.
(5) Macheta pentru exprimarea votului va fi de forma :
Sunt de acord cu lista de candidaţi
Nu sunt de acord cu lista de candidaţi
Art. 27

Lista membrilor Senatului şi a rezervelor pe facultăţi va fi transmisă Senatului în
exerciţiu pentru validare.

Art. 28
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(1) Comisia electorală a universităţii întocmeşte la finalizarea votării un proces verbal
semnat de preşedintele comisiei, care este arhivat împreună cu buletinele de vot pentru 4
ani.
(2) Senatul se întruneşte în noua sa componenţă în prezenţa actualului Rector pentru alegerea
Preşedintelui de Senat, prin vot egal, direct şi secret.
(3) La votul pentru alegerea Preşedintelui de Senat participă toţi membrii Senatului, cu
excepţia Rectorului.
(4) Rectorul propune alcătuirea unei Comisii de organizare a votului care întocmeşte
buletinele de vot, organizează votarea şi redactează procesul verbal.
(5) Este ales Preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut majoritatea simplă a voturilor
valabil exprimate.
(6) Dacă niciunul dintre candidaţii la funcţia de Preşedinte al senatului nu a obţinut cel puţin
jumătate plus unu din voturile valabil exprimate, atunci se organizează un al doilea tur de
scrutin, la care participă numai primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute şi se declară ales candidatul cu numărul cel mai mare de
voturi.
(7) Rectorul predă prerogativele conducerii Senatului noului Preşedinte ales.

VII ALEGEREA RECTORULUI
Art. 29

Rectorul este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de
cercetare titulare din universitate şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar
şi din Consiliile facultăţilor, în conformitate cu rezultatele referendumului privind
desemnarea acestuia.

Art.30
(1) Pentru ocuparea funcţiei de Rector pot candida personalităţi academice şi/sau ştiinţifice
din ţară şi străinătate care îndeplinesc gradul didactic de profesor universitar sau
echivalent, conform Legii nr. 1/2011 şi care pe baza audierii în plenul senatului
universitar nou-ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia.
(2) Avizul se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a membrilor senatului
universitar nou-ales.
Art.31
(1) Pentru funcţia de Rector depunerea candidaturii se face la registratura universităţii cu cel
puţin 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor. Candidatura pentru funcţia de rector
este însoţită de curriculum vitae şi programul managerial propriu care să atingă toate
activităţile desfăşurate în universitate, în concordanţă cu planul strategic de dezvoltare
instituţională.
Art.32

Documentele privind candidaturile avizate se senat pentru funcţia de Rector sunt aduse la
cunoştinţa comunităţii universitare prin prezentarea lor în pagina de internet a
universităţii.
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Art.33

Comisia electorală a universităţii va înscrie pe buletinele de vot candidaturile pentru
funcţia de Rector în ordinea alfabetică a numelui candidaţilor.

Art.34
(1) Votarea pentru funcţia de Rector se face în secţiile de votare stabilite pentru toate cadrele
didactice şi cercetătorii titulari şi pentru studenţii reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi
în Senatul universitar.
(2) Buletinele de vot ştampilate vor conţine numele candidaţilor pentru funcţia de rector.
Electorii vor radia cu o singură linie fiecare candidat pe care nu doresc să-l voteze şi vor
lăsa neradiat candidatul pentru care sunt de acord.
(3) Rectorul se consideră ales din primul tur de scrutin, dacă la procesul de votare au
participat cel puţin jumătate plus unu din numărul total de electori şi dacă obţine cel puţin
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(4) Dacă niciun candidat nu a întrunit această majoritate atunci se organizează un nou tur de
scrutin la care participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi favorabile obţinute.
Art.35

În urma finalizării votului, CEU întocmeşte un proces verbal semnat de preşedintele
comisiei care aste arhivat pentru o perioadă de 4 ani împreună cu buletinele de vot.

Art.36
Rectorul desemnat este confirmat prin ordinul ministrului în termen de 30 de zile de la
data alegerii, dată de la care preia prerogativele conducerii executive a universităţii.
Art.37
(1) Încălcarea metodologiei de alegeri atrage nulitatea absolută a acestora.
(2) În cazul invalidării unei alegeri/numiri se reface şedinţa de alegeri/procesul de numire,
conform legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.
(3) Eventualele contestaţii cu privire la nerespectarea procedurii de alegere a rectorului, se
vor adresa Senatului în termen de 24 de ore de la data desfăşurării alegerilor, ele fiind
înregistrate la registratura universităţii. Senatul nou ales va desemna o comisie în vederea
analizării şi soluţionării acestora. Propunerile comisiei se vor supune aprobării Senatului
în maximum 3 zile lucrătoare.
Art. 38

Art. 39

Mandatul rectorului începe odată cu emiterea ordinului de confirmare de către ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În perioada dintre data alegerilor şi cea la
care îşi preiau efectiv prerogativele noile conduceri academice, întreaga activitate este
asigurată de conducerile academice care au fost în funcţie până la alegeri.
După confirmare, rectorul convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul de administraţie
pentru a dezbate programul managerial. Menţinerea în funcţie a directorului general
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administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului
managerial al noului rector.

VIII. REVOCAREA DIN FUNCŢIE
Art. 40
(1) Persoana aflată într-o funcţie sau structură de conducere, obţinută prin alegeri, poate fi
revocată prin procedura inversă folosită pentru alegere, la iniţiativa a 1/3 din numărul
total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie.
(2) În cazul funcţiilor de decan şi prodecan revocarea din funcţie se poate face după cum
urmează:
a) Pentru decan, propunerea de revocare se face de către Rector, pentru
neîndeplinirea atribuţiilor impuse prin Carta universităţii, cu avizul Consiliului
facultăţii şi al Senatului.
b) Pentru prodecan, propunerea de revocare se face de către decan, după consultarea
Consiliului facultăţii.
Art. 41
(1) Revocarea din funcţie a rectorului se face în următoarele situaţii:
a. Dacă pe parcursul exercitării mandatului sunt încălcate condiţiile legale de
ocupare a funcţiei;
b. Dacă pe parcursul exercitării mandatului intră sub incidenţa setului de
incompatibilităţi şi /sau conflicte de interese conform cartei;
(2) Procedura de revocare din funcţie a rectorului poate fi declanşată la solicitarea a cel puţin
1/3 din numărul total de electori. Rectorul este revocat dacă numărul celor care votează
pentru revocare reprezintă majoritatea simplă a electorilor. În cazul revocării din funcţie a
rectorului, Senatul este obligat să desemneze un prorector pentru a asigura interimatul.
Prorectorul numit va reprezenta universitatea şi va deveni ordonator de credite.
(3) Rectorul poate fi revocat şi de către Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, în condiţiile art. 125, alin (1) din Legea 1/2011.
(4) În cazul revocării rectorului, Senatul universitar este obligat să finalizeze procedurile de
desemnare a noului rector în termen de cel mult 3 luni, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.

IX. DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR ÎN CONSILIILE
FACULTĂŢILOR ŞI ÎN SENATUL UNIVERSITAR
Art. 42
În Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (U.D.J.G.), reprezentarea studenţilor se
desfăşoară la nivel de consiliu de facultate şi senat universitar. De asemenea, studenţii sunt
reprezentaţi în toate comisiile sau mecanismele cu rol decizional sau consultativ la nivelul
Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi sau al facultăţilor acesteia.
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul U.D.J.G. sunt:
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a)
b)
c)
d)
e)

studenţi consilieri (25% din numărul total de membrii ai consiliilor);
studenţi senatori (25% din numărul total de membrii ai senatului);
reprezentanţi în Comisia de etică;
reprezentanţi în Comisia de calitate;
reprezentanţi în alte comisii ale U.D.J.G.;

Art.42

Alegerile pentru studenţii reprezentanţi sunt organizate de către studenţii reprezentanţi în
structura respectivă aflaţi în exerciţiu, împreună cu studenţii reprezentanţi ai organizaţiilor
studenţeşti legal constituite, ce funcţionează la nivelul facultăţilor sau al universităţii, la
începutul fiecărui an universitar, conform calendarului alegerilor pentru structurile şi funcţiile de
conducere din U.D.J.G.
a) Procedurile de alegere vor fi uniforme la nivelul întregii Universităţi “Dunărea de Jos”
din Galaţi;
b) Procesul electiv va fi transparent în toate etapele de desfăşurare;
Art.43

Durata mandatului oricărui student reprezentant este de 2 ani, acesta având dreptul de a fi
reales la finalul unui mandat anterior. Numărul de mandate consecutive pe care le poate avea un
student reprezentant este de maximum două.
Art.44

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant:
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant
aparţine tuturor studenţilor care urmează cursurile unei facultăţi din cadrul
U.D.J.G. (nivel licenţă, master) şi nu poate fi limitat din motiv de vârstă, medie,
an de studiu, profil, forma de finantare, număr de restanţe, experienţă precedentă,
sau oricare alt criteriu, cu exceptia prevederilor art. 2;
(2) Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost exmatriculaţi şi nu au fost
reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor.
(3) Nu au dreptul de a candida, pentru funcţiile de Consilier sau Senator, studenţii
angajaţi ai Universităţii sau aflaţi în orice altă legatură salarială cu U.D.J.G.
(4) Nu au dreptul de a candida, pentru funcţiile de Consilier sau Senator studenţii cu
funcţii de conducere în partide politice sau în organizaţiile de tineret ale partidelor
politice.
(5) Candidaţii nu pot fi preselectaţi sub nici o formă, toţi candidaţii care îşi exprimă
intenţia de a candida având dreptul de a fi aleşi.
(6) Studenţii care votează se legitimează pe baza cărţii de identitate, a carnetului de
student, a paşaportului; în condiţiile în care secretariatele pun la dispoziţia
organizatorilor listele cu toţi studenţii facultăţii, votul se poate face pe baza
oricărui act de certificare a identităţii.

Art. 45
Toţi candidaţii au dreptul de a fi observatori în toate etapele procesului electoral.
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Art. 46
Se încurajează participarea ca observatori la procesul electiv a unor structuri civice sau
organizaţii nonguvernamentale care au drept obiect de activitate educaţia, democraţia,
transparenţa informaţională pentru a certifica buna desfăşurare a procesului electiv.
Art. 47
Toţi studenţii reprezentanţi sunt obligaţi să respecte prevederile Cartei universitare şi
tuturor regulamentelor UDJ.
Art. 48
Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a păstra contactul cu studenţii reprezentaţi şi de a-i
informa constant cu privire la activitatea lor.
Art. 49
Studenţii reprezentanţi au obligaţia să facă publică şi să denunţe orice tentativă de
influenţare a deciziilor lor.
Art. 50
Studenţii reprezentanţi au dreptul de a recupera examenele, laboratoarele şi seminariile,
în regim gratuit, dacă lipsesc de la acestea din motive strict legate de activitatea de reprezentare.
Art. 51
Influenţarea activităţii academice de către poziţiile asumate de către studenţii
reprezentanţi:
(1) Este interzisă influenţarea activităţii academice a studenţilor reprezentanţi pe baza
deciziilor pe care aceştia şi le asumă în cadrul activităţii de reprezentare.
(2) În cazul nerespectării prevederilor Art. 10 alinat (1) orice persoană poate sesiza
Comisia de Etică a Universităţii.

PROCEDURA DE ALEGERE A STUDENŢILOR REPREZENTANŢI
Art. 52
Oricare student are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant în
Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii, indiferent de ciclul de studiu, conform prevederilor
prezentului capitol din regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi
funcţiile de conducere.
Art. 53
Alegerile pentru studenţii reprezentanţi se desfăşoară conform calendarului alegerilor
pentru structurile şi funcţiile de conducere din U.D.J.G.
Art. 54
Pentru a organiza alegerile, se constituie o comisie electorală compusă din 3 studenţi
reprezentanţi aflaţi în exerciţiu.
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Art. 55
Comisia electorală este obligată să întocmească procese verbale pentru toate etapele de
votare, numărare a voturilor şi organizare a alegerilor.
Art. 56
Au dreptul de a fi observatori la procesul de alegeri: studenţii U.D.J.G., membrii
acreditaţi ai unor organizaţii nonguvernamentale, foştii studenţi reprezentanţi, reprezentanţii
acreditaţi ai presei.
Art. 57
Observatorii pot supraveghea toate etapele desfăşurării procesului electiv şi pot face
sesizări pe marginea desfăşurării acestuia.
Art. 58
Devin studenţi consilieri acei candidaţi care primesc cele mai multe voturi, în ordine
descrescătoare, până la ocuparea numărului de locuri rezervate studenţilor în Consiliul Facultăţii,
respectiv în Senatul Universitar.
Art. 59
Studenţii votează pe baza unor buletine de vot, ştampilate şi semnate de către decanul
facultăţii.
Art. 60
Un student poate vota o singură dată pentru un singur candidat, în timpul unei proceduri
de votare. Votul este secret, universal şi direct.
Art. 61
Comisia electorală are obligaţia de a anunţa în mod public demararea procedurii de
înscriere a candidaţilor pentru funcţiile de studenţi reprezentanţi, atât în Consiliile Facultăţilor
cât şi în Senatul Universitar. Comisia electorală va face cunoscută data, ora şi locaţia desfăşurării
alegerilor cu cel puţin 7 zile înainte de ziua alegerilor, folosind ca mecanism pentru
implementarea acestui proces, toate canalele de comunicare de care dispune (grupuri de discuţii,
forum-uri, reţele de socializare, afişe etc.), inclusiv mass-media locală. Această informaţie va fi
afişată şi pe site-ul U.D.J.G.
Art. 62
Studenţii electori care pe durata desfăşurării procesului electiv îşi exercită dreptul la vot
şi din acest motiv nu se pot prezenta la activităţile academice prevăzute de orarele facultăţilor, au
posibilitatea de a recupera aceste activităţi, în regim gratuit, făcându-se dovada participării lor, în
baza procesului verbal întocmit în urma alegerilor.
Art. 63
Procesele verbale întocmite în urma alegerilor vor fi depuse în original, la secretariatele
facultăţilor. Buletinele de vot şi cate o copie a proceselor verbale, vor rămâne în arhiva facultăţii
sau universităţii, după caz, timp de 2 ani.
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Art. 64
Reprezentanţii studenţilor din Consiliul facultăţii au următoarele drepturi :
a) Să voteze în Consiliul Facultăţii în condiţiile legii:
b) Să fie informaţi, în timp util, despre întrunirile Consiliului facultăţii şi să le fie
puse la dispoziţie materialele care vor fi discutate în Consiliu;
c) Să candideze pentru funcţia de student senator în cadrul Senatului universitar;
d) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului facultăţii;
Art. 65
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii au următoarele obligaţii:
a) Să participe la şedinţele Consiliului facultăţii;
b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice
cu aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind;
c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Consiliului facultăţii;
Art. 66

Art. 67

Reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar au următoarele drepturi:
a) Să voteze în Senatul universităţii în condiţiile legii;
b) Să fie informaţi în timp util despre întrunirile Senatului şi să le fie puse la
dispoziţie materialele care vor fi discutate în Senat;
c) Să facă parte din Comisiile de specialitate ale Senatului;
Reprezentanţii studenţilor în Senat au următoarele obligaţii:
a) Să participe la şedinţele Senatului;
b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice
cu aceştia legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind;
c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Senatului;
d) Studentul membru al Consiliului de Administraţie are obligaţia de a consulta
studenţii senatori pe marginea activităţii de reprezentare pe care o întreprinde.

Art. 68
Numărul studenţilor senatori:
(1) Numărul total de studenţi în Senatul Universităţii este de 25% din numărul total al
membrilor acestuia.
(2) Repartizarea studenţilor membri ai senatului universitar se stabileşte prin respectarea
principiului reprezentativităţii fiecărei facultăţi în parte.
(3) Numărul de reprezentanţi ai studenţilor în senat care depăşeşte numărul de membri ai
senatului, rezultat din aplicarea principiului reprezentării fiecărei facultăţi, se repartizează
organizaţiei studenţeşti reprezentative la nivel de comunitate universitară, Comitetului
Complexului Studenţesc „Al. I Cuza” şi facultăţilor ale căror studenţi deţin ponderea cea mai
mare în raport cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale
Universităţii.
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REVOCAREA STUDENŢILOR REPREZENTANŢI

Art. 69
Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:
a) prin revocare de către cei care i-au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se
face pe baza unei petiţii semnate de un număr de studenţi egal cu minim 1/3 din
numărul celor care şi-au exprimat votul pentru alegerea reprezentantului propus
spre revocare.
b) Propunerile de revocare trebuie să fie însoţite de dovezi clare care atestă
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament.
c) În cazul în care lipseşte la două şedinţe consecutive ale organismului din care face
parte, fără a notifica în scris, în prealabil, cu motivarea semnată de Decan pentru
Consiliul Facultăţii, respectiv Rector / Prorector pentru Senatul Universităţii.
d) În cazul în care reprezentantul lipseşte la 3 şedinte cumulate ale organismului din
care face parte, cu notificare prealabilă.
e) În cazul revocării se organizează alegeri pentru funcţia de reprezentare rămasă
liberă, putând candida şi studentul reprezentant revocat precum şi alţi studenţi, cu
aceleaşi reguli ca la alegerile obişnuite, dar la cel mult 4 săptămâni de la data
revocării.
Art. 70
Nu sunt considerate motive valide de absenţă:
a) Sesiunea de examene, cu excepţia cazului în care examinarea va avea loc în
următoarele 24 de ore.
b) Cursurile, seminarele, laboratoarele, lucrările practice, acestea urmând a fi
recuperate ulterior
Art. 71
La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă oricare altă reglementare
privind reprezentarea studenţilor, cu excepţia prevederilor Cartei universitare în acest sens sau a
oricăror transpuneri ale normelor legale.
Art. 72
Prezentul capitol din regulament poate fi schimbat la propunerea a două treimi din
numărul studenţilor consilieri şi senatori sau a 25% din studenţii UDJG, pe bază de petiţie
semnată.
Art. 73
Sunt nule de drept alegerile studenţilor reprezentanţi în consiliile facultăţiilor sau în
senatul universităţii, desfăşurate în afara acestui regulament.
Art. 74
Prezentul capitol din regulament a fost redactat de către studenţii reprezentanţi în consilii
şi senat şi completează prevederile din Carta universitară privitoare la alegerea studenţilor
reprezentanţi, ţinând cont de condiţiile specifice ale reprezentării studenţeşti.
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Art. 75
Studenţii reprezentanţi în Consiliile profesorale şi în Senat îşi încheie mandatul la data
validării noilor alegeri.
Art. 76
Secretariatele sunt obligate să pună la dispoziţia organizatorilor alegerilor pentru studenţi
reprezentanţi toate informaţiile solicitate de către aceştia pentru buna desfăşurare a alegerilor.

XI DISPOZIŢII FINALE
Art. 52
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică la nivelul tuturor funcţiilor şi structurilor de
conducere din cadrul universităţii.
(2) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 53

Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa de Senat din data de 08.09.2011
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Anexa 1
NORME DE REPREZENTARE
Norma de
Norma de
reprezentare
reprezentare
CF
Senat
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADM.AFACERILOR
Departamentul de Economie
30
8
3
Departamentul de Administrarea
25
6
3
Afacerilor
TOTAL FACULTATE
55
14
6
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
Departamentul de Stiinta
alimentelor, Ingineria alimentelor
36
9
4
si Biotehnologii alimentare
Departamentul de Acvacultură.,
24
6
2
Ştiinţa Mediului şi Cadastru
TOTAL FACULTATE
60
15
6
FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR
Departamentul Ştiinţa şi Ingineria
21
5
2
Materialelor
Departamentul Ingineria Mediului
18
5
2
şi SistemeTehnologice
TOTAL FACULTATE
39
10
4
FAC. AUTOMATICĂ, CALC.,ING. EL.ŞI ELECTRONICĂ
Departamentul de Calculatoare şi
20
5
2
Tehnologia Informatiei
Departamentul de Electronică şi
14
3
2
Telecomunicaţii
Departamentul de Automatică şi
31
8
3
Inginerie Electrică
TOTAL FACULTATE
65
16
7
FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Franceză
14
3
1
Departamentul de Literatură,
17
4
2
Lingvistică şi Jurnalism
Departamentul de Engleză
22
6
2
TOTAL FACULTATE
53
13
5
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ
Departamentul de Structuri Navale
11
3
1
Departamentul de Hidrodinamică
8
2
1
Navală
FACULTATEA / CATEDRA

Nr.cadre
did.
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Studenti
CF

5

5

3

5

4

2

TOTAL FACULTATE

19

5

FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRAILĂ
Departamentul de Ştiinţe
18
5
Inginereşti şi Management
Departamentul de Mediu Ingineria
20
5
Aplicată şi Agricultură
TOTAL FACULTATE
38
10
FACULTATEA DE MECANICĂ
Departamentul de Mecanică
15
4
Aplicată
Departamentul de Organe de
22
5
Masini şi Grafică
Departamentul de Construcţii de
24
6
Maşini, Robotică şi Sud.
Departamentul de Sisteme Termice
21
5
şi Ingineria Mediului
TOTAL FACULTATE
81
20
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Departamentul de Jocuri Sportive
11
3
şi Educaţie Fizică
Departamentul de Sporturi
13
3
Individuale si Kinetoterapie
TOTAL FACULTATE
24
6
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU
Departamentul de Matematică 16
4
Informatică
Departamentul de Chimie, Fizică
26
7
şi Mediu
TOTAL FACULTATE
42
11
FACULT. DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE
Departamentul de Istorie
13
4
Departamentul de Filosofie 9
2
Sociologie
Departamentul de Teologie
8
2
TOTAL FACULTATE
30
8
FAC. TRANSFRONTALIERĂ de ŞTIINŢE UMANISTE
Fac. Transfrontalieră de Ştiinţe
2
1
Umaniste, Ec.
TOTAL FACULTATE
2
1
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Departamentul de Ştiinţe
14
3
Funcţionale
Departamentul Clinic
22
6
Departamentul de Ştiinţe
13
3
Morfologice
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2

2

3

2
4
2
2
7
2
2
8
1
2
1
2
2
4
2
4
1
1

3

1
3
0

0

0
1
3
1

4

TOTAL FACULTATE
49
12
FAC. DE ŞTIINŢE, JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
Departamentul de Stiinte Juridice
11
3
Departamentul de Stiinte
12
3
Administrative si Regionale
TOTAL FACULTATE
23
6
FACULTATEA DE ARTE
Departamentul de Teatru, Muzica
13
3
si Arte Plastice
TOTAL FACULTATE
13
3
DEPAR. PT. PREGATIREA PERSONALUI DIDACT.
Departamentul pt. Pregatirea
10
3
Personalui Didactic
TOTAL FACULTATE
10
3
TOTAL GENERAL
603
153

5
1
1
2
1
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1

1

1
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Structura Senatului universitar – 60 cadre didactice
20 studenţi

2

