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METODOLOGIA

privind procesul de stabilire $i de alegere a Consiliului Departamentului gi a
Directorului de departament
Sectiunea l. Dispozitii generale

Art.1

metodologie este elaboratd in conformitate cu prevederile art. 207-2'J.5, din Legea Educaliei
Nationale nr. t/201'1' cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Orrjinului MECS Nr. 3751 din 29 aprilie 2015 de
aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire gi de alegere a structurilor 5i funcliilor de
conducere la nivelul institutiilor din sistemul nalional de inv515m6nt superior, gi prevederile Cartei Universitdlii
(1-) Prezenta

de Vest ,,Vasile Goldig" din Arad.
(2) Principiile care stau la baza procesului de stabilire gi de alegere a structurilor

gifuncliilor de conducere sunt
urmdtoarele:
a) principiul legalititii;
b) principiul autonomiei universitare;
c) principiul transparen!ei;
d) principiul respectdrii drepturilor 5i libertdlilor studenlilor gi ale personalului academic;
e) principiul reprezentativititii pe facultdti, departamente, :seclii/linii de predare, programe de studii,
conform Ca rtei u niversita re;
f) principiul respectdrii normelor etice $i deontologice.

Art.2 Procesul de stabilire 5i de alegere a structurilor gi funcJiilor de conducere se organizeazd dupd cum
urmeazd:
a) incep6nd cu nivelul de bazd pentru constituirea structurilor de conducere;
b) incep6nd cu nivelul superior tn procesul de ocupare a I'uncliilor de conducere, cu excep!ia alegerii
directorului de departament care se realizeazd in aceeagi gedinld cu alegerea consiliului departamentului.

Art.3 Consiliul departamentului reprezintd structura de conducere a departamentului gi este condus

de

director.
(2) Directorul de departament realizeazd managementul gi conducerea operativd a departamentului. in
exercitarea acesteifunctii, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Cartei universitare.

(3) Directorul de departament rdspunde de planurile de invS!6m6nt, de statele de funclii,

de

managementul cercetdrii gi al calitdlii 5i de managementul financiar al departamentului.

Art.4. (1) Consiliul departamentului este format din cadre didactice gi de cercetare titulare gi reprezentanti ai
studentifor, in calitate de membri, respectiv 75% cadre didactice gi de cercetare titulare 5i 25% studenli.
(2) Numdrul de membri in consiliului fiecdrui departament este precizat in Anexa 1-, care include
directorul gi reprezentantul studenlilor.
(3) Au dreptul de a alege directorul de departament $i membrii Consiliului departamentului, cu
exceptia reprezentantului studentului, toate cadrele didactice 5i de cercetare titulare din departament.
(a) Au dreptul de a fi alese, in calitate de director de departament gi membru in Consiliul
departamentului, cadrele didactice gi de cercetare titulare din departamentul respectiv.
(5) Alegerea directorului de departament gi al membrilor Consiliului departamentului se face prin vot
universal, direct 5i secret al cadrele didactice gi de cercetare titulare din departamentul
respecta rea prevederilor privind principiu I reprezentativitdtii.

Art.S. (1) Conditia ca alegerile pentru directorul de departament sd fie validate este ca part
de minim 2/3 din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice gi de cercetare titulare.

(2) Conditia ca alegerile pentru membru in Consiliul departarnentului sd fie validate este ca participarea la vot
sd fie in procent de 50%+1 din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice 5i de cercetare titulare.

Art.6. (1) in situalia in care nu se indeplinesc condiliile de participare la scrutin sau niciun candidat nu a oblinut
cel putin SO%+'J. din voturile valabil exprimate, Consiliul facultdlii dispune, in termen de cel mult 14 zile,
reluarea intregii proceduri de organizare gi desfdgurare a alegerilor.
(2) in termen de 1-5 zile calendaristice de la data adoptdrii hotd16rii Consiliului facultS!ii de reluare a alegerilor,
se depun noi candidaturi.
(3)in cazul reludrii alegerilor, condi!iile de validare a scrutinului gi a rezultatelor alegerilor sunt cele prevdzute
la articolul precedent.
(4) in situalia in care nici prin reluarea procedurii de alegere nu sunt intrunite condiliile de validare, Consiliul
facultdtii dispune numirea directorului care a oblinut cele mai multte voturi valabil exprimate.

Sectiunea ll. Comisia de organizare a alegerilor
(1) Pentru organizarea alegerilor pentru func{ia de director gi membru in Consiliul departamentului,
Senatul universitar constituie Comisia de organizare a alegerilor, formatd din 5 membri, din care 4 cadre
didactice gi un reprezentant al studenlilor.
(2) Membrii comisiei nu pot candida pentru ocuparea funcliei de director sau de membru in Consiliul

Art.

7.

depa rta mentu lui.

Art.8. Comisia de organizare

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a alegerilor are urmdtoarele

atribulii:

valideazd candidaturile gi le supune aprobdrii consiliuluifacultdlii;

intocmegte buletinele de voU
organizeazdscrutinul propriu-zis;
numdrd gicentralizeazd voturile valabil exprimate;
intocmegte proces-verbal cu rezultatele scrutinului;
inainteazd rezultatele alegerilor Senatului universitar in funclie, pentru validarea acestora.

Sectiunea lll. Alegerea Consiliului departamentului
Art. 9 (1) La alegerile pentru desemnarea membrilor in Consiliul departamentului poate candida orice cadru
didactic sau de cercetare titular gi orice student, indiferent de ciclul de studii, in limitele normei de
reprezenta re a de

pa rta

mentul u i d in

ca

re provine.

(2) Persoanele care candideazd pentru un mandat in Corrsiliul departamentului, vor depune o cerere

la

facultatea/departitmentul unde igi desfdgoard activitatea, cu 15 de zile calendaristice inainte de data alegerilor.
(3) Nu pot candida pentru oblinerea unui mandat in Consiliul departamentului, cadrele didactice gi de
cercetare, care au implinit virsta de pensionare.
(a) Nu se pot inscrie pe liste pentru a candida in vederea oblinerii unui mandat in Consiliul departamentului,
persoanele ale cdror soti, afinisau rude pdnd la gradulal lll- lea surrt candidate pe liste.
(5) Nu pot candida pentru obJinerea unui mandat tn Consiliul departamentului, persoanele condamnate
definitiv pentru fapte in legdturd cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o infracJiune sdvdrgitd cu
intentie, precum gipersoanele care au desfd5urat activitate de polifie politicd.
(6) Comisia de organizare a alegerilor, va verifica incompatibilitdlile gi conflictele de interese gi va proceda la
validarea/invalidanea candidaturilor.
(7)in cazul invaliddrii uneicandidaturi, comisia va propune ca mandatulsd fie atribuit urmdtoarei persoane de
pe list5.
(8) Buletinele de vot pe care sunt trecute candidaturile pentru cons;iliul departamentului se tipdresc cu cel pulin
o zi inainte de data alegerilor.

Sectiunea lV. Alegerea Directorului de departament
Art. 10 (1) Pentru functria de director pot candida cadrele didactice gi de cercetare titulare din
pregdtire de specialitate in una din disciplinele care se parcurg in cadrul departamentului, gi
functia de lector universitar cu titlul gtiinlific de doctor.
(2) Nu pot candida pentru funclia de director persoanele care au implinit virsta de pensionare
(3) Nu pot candida pentru oblinerea unui mandat de director persoanele condamnate definit
legdturd cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o infracliune sdvdrgitd cu in
persoanele care au desfdgurat activitate de polilie politicd, constatat; prin hotd16re judecdtorea

'1

m

(4) Se recomandd ca persoanele care candideazd sd fi oblinut calificativul cel pulin bine la evaludrile interne din
ultima perioadd.

Art. 11 (1) Candidaturile pentru funclia de director se depun cu cel pulin 15 zile inainte de data alegerilor.
(2) Dosarul de candidaturd cuprinde:
a. declaratia de intentie de a candida pentru funclia de director (formular-tip) ;
b. planul rnanagerial (format clasic) ;
c. curriculum vitae (format Euro-Pass).
(3) Documentele vor fi depuse de candida[i la facultate pentrLrinregistrare.
(4) Candidaturile pentru funclia de director de departament se anun!5 public la sediul departamentului gi prin
afigare pe site-ul UVVG.
(5) Buletinele de vot pe care sunt trecute candidaturile pentru funclia de director al departamentului se
tipdresc cu cel putin o zi inainte de data alegerilor.
Secliunea V. Procedura de vot
Art.12. (1) Candidaturile pentru oblinerea unui mandat de director gi membru in Consiliul departamentului

sunt uninominale pe liste.
(2) Listele cu personalul didactic gi de cercetare sunt inaintate der fiecare facultate/departament, Comisiei de
organizare a alegerilor.
(3) in situatria in care pe listele prezentate de facultSli in alegerile pentru Consiliul departamentuluigi director

de departament sunt mai mulli candidali dec6t numdrul mandatelor atribuite acestora,

ierarhizarea

candidatilor se va face descrescdtor, in interiorul fiecdrei liste, in raport cu numdrul voturilor valabil exprimate,
p6nd la acoperirea numdrului atribuit fiecdrui departament.

Art.13. (1) Modalitatea concretd de vot constd prin aplicarea 5tampilei ,,votat" in pdtratul din dreptul numelui
candidatului.
(2) Votul se considerd valid dacd se aplicd gtampila ,,votat" pentru un singur candidat.
(3) Buletinele de vot sunt nule in urmdtoarele situafii:
a) dacd nu este aplicatd $tampila ,,votat" pentru niciun candidat din lista fiecdrei
facu ltdti/d e pa rta menU
b) dacd este aplicatd gtampila ,,votat" pentru mai multi candidali din listd dec6t numdrul atribuit
fiecd rei facu lt51i/clepa rta menU

c)

dacd pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant.

Sectiunea Vl. DesfSgurarea gedinlei de alegeri
Art. 16 Desfdgurarea gedintei de alegeri a conducerii departamentului:
a) $edinJa de alegeri se desfdgoard numai dacd sunt prezen!i cel pulin 2/3 din num6rul membrilor cu
drept de vot ai departamentului pentru funclia de director iar pentru membi ai consiliului departamentului cel
putin 50%+1 din numdrul membrilor cu drept de vot.
b) Sedinta se deschide de cdtre actualul director al departamentului, care constatd indeplinirea
conditiei de cvorum prevdzutd la lit.a).
c) Se desemneazd secretariatul gedinJei, care intocme5te procesul verbal.
d) $edinta va continua cu prezentarea raportului de activitate pentru mandatul care a expirat ;
e) Dupd terminarea acestei etape, 5edinla de alegeri va fi condusd de cdtre decanul de v6rstd al celor
prezenti, care nu candideazd la functia de director sau membru al consiliului departamentului, asistat de cel
mai tdndr membru al departamentului.
f) Se anuntd candidaturile depuse pentru funclia de director gi pentru calitatea de membru al consiliul
departamentului.
g) Se alege, prin vot deschis, o comisie de numdrare a voturilor, formatd din trei membri, din care fac
parte persoane care nu candideazd la funclia de director sau membru al consiliului departamentului.
h) Se procedeazd la distribuirea buletinelor de vot, fiecare persoand cu drept de vot prinlj
pentru alegerea directorului departamentului gi un buletin pentru alegerea
depa rta mentulu i.
i) Dupd vot, secretarul gedin;eiva consemna rezultatulvotului, in procesulverbal al
j) Este desemnat director al departamentului candidatul care a intrunit jumdtate pl

voturilor valabil exprimate.
k) Sunt desemnali membri ai consiliului departamentului persoanele care au

votun.

l) Documentele gedintei de alegeri

-

procesul verbal gi buletinele de vot

- se depun la Comisia de

organizare a alegerilor. Buletinele de vot se pdstreazd 60 de zile.
m) Dupd verificarea respectdrii procedurii de alegeri, Cornisia de organizare
raport Senatului, in vederea validdrii rezultatului alegerilor.

Art,

t7.

a

alegerilor va inainta un

Graficul desfdgurdrii alegerilor la nivelul departamentelor este prevdzut in Anexa 2.

Sectiunea Vl l. Desemnarea studentilor in Consiliul departamentului
Art. 18. (1) Pentru organizarea scrutinuluiin vederea desemndriistudenlilorin Consiliul departamentului,

se va

constitui, prin acordul organizatiilor studentegti, Comitetul studentesc de organizare a alegerilor.
(2) Componenfa Comitetul studenlesc de organizare a alegerilor va fiadusd la cunogtinla Senatului universitar,
Art.19. (1) Comitetul studenlesc de organizare a alegerilor pentru Consiliul departamentului are urmdtoarete
atribuJii:
a. va lideazd candidaturile studentilor per facultate/depa rta ment;
b. organizeaza scrutinul propriu-zis pentru studen!i;
c. numdrd gi centralizeazd voturile valide;
d. intocmegte proces-verbal cu rezultatele scrutinului studenlesc 5i inainteazd rezultatele alegerilor
Senatului universitar in functie, pentru validarea acestora.
Secliunea Vlll. Dispozitii finale
Art. 20 (1) Directorul de departament se afld in relalie de incornpatibilitate, in sensul art. 295(4) din

Legea

Educaliei Nationale nr. 1'/201'1-, dacd unul dintre conducdtorii unitdlilor subordonate departamentului respectiv
(centru de cercetare, gcoald doctorald etc.)este so!, afin sau rudd p6nd la gradulal lll-lea inclusiv.
(2) De asemenea, directorul de departament se aflS in relalie de incompatibilitate, in sensul art. 295(4) din
Legea Educatiei Nationale nr. 1,/201J, dacd solul/solia, un afin sau o rudd p5nd la gradul al ilt-lea inclusiv
ocup6nd o funclie didacticd de profesor, conferenJiar, lector, asistent sau preparator desfdgoard activitd!i
didactice aferente aceleiagi discipline sau unitSli didactice (curs) <lin planul de invdldm6nt al unui program de
studii universitare sau al unui program postuniversitar, respectiv cursuri, seminarii asociate disciplinelor din
planul de invSldm6nt gestionat de acelagi departament.
(3) in situalia existenlei unei relalii de incompatibilitate/conflict de interese, directorul de departament va
notifica in scris conducerea UVVG cu privire la modalitatea de solulionare a acesteia, in termen de gapte zile de
la data alegerii. Dacd situatia nu poate fi solulionat5, alegerile :;e invalideazd, urm6nd sd se organizeze noi
alegeri.

in cazul in care relaliile de incompatibilitate/conflict de interese apar pe parcursul mandatului, in termen oe
$apte zile de la data aparitiei, directorul de departament vit notifica in scris conducerea UVVG cu privire la
modalitatea de solutionare a acestora. Dacd situalia nu poate fi solulionatd, alegerile se invalideazd, urm6nd sd
(4)

se organizeze noi alegeri.

Aprobat in gedinta Consiliului de administrolie gi a Senatului universitdr din doto de 74.09.2015
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ANEXA
STRUCTURA DEPARTAMENTELOR FACULTATILOR

Nr.

Denumire departament

gI A CONSILIILOR ACESTORA

Subordonare

crt.

L.

2.
3.
4.
5.

1

Numdr

membriconsiliul
departamentului inclusiv
directorul de
departament gi studentul

Departamentul de drept
public
Departamentul de drept
privat
Departamentul de gtiinte
economice

Departamentul de ingierie gi
informatici
Departamentulde medicini

FACULTATEA DE STilNTE JURtDtCE

3
3
3

FACULTATEA DE $TilNTE
ECONOMTCE, TNFORMATTCA St
INGINERIE

3
3

generald
5.

7.

Departamentul de bioloeie
Departamentul de gtiinte ale

8.

vie!ii
Departamentul de pregdtlre
in rezidentiat gi studii

9.

postuniversitare
Departamentul de cardiologie
gi chirurgie cardiacd

10.

Departamentulde medicini

3
3

FACULTATEA DE MEDICINA
3

3

FACULTATEA DE MEDICINA

dentard
LL.

5

DEI{TARA

de

Departamentul

gtiinte

FACULTATEA DE FARMACIE

5

farmaceutice
L2.

Departamentul

de

gtiinte

psiho-socio-umane
13.

Departamentul

de

5

FACUI-TATEA DE $TilNTE SOCTO-

limbi

moderne

t4.

Departamentul

UMANE St EDUCATTE
FtztcA gt sPoRT

3

de educatie

fizicd Ei sport

3

Notd:

potrivit Art.123. din Carta UVVG, Directorul de departament este ales prin votul universal, direct 5i
secret al cadrelor didactice gi de cercetare titulare din departament, aplicdndu-se in mod
corespunzdtor procedura previzutd la art. 100-106 din pnezenta Cart5, la specificul departamentului.
Pentru functia de director pot candida cadrele didactice gi de cercetare titulare din Universitate, cu
pregdtire de specialitate in una din disciplinele care se parcurge in cadrul departamentului, gi delin
cel pulin functia de lector universitar cu titlul gtiinlif
potrivit Art.94. din Carta UVVG, Consiliul departam
reprezentant al studentilor. Consiliul departame
departamentului gi este condus de director.

ANEXA 2
cALENDARUL DE DEsFAgunnnE A ALEGERTLoR
LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR
Alegerile la nivelul departamentelor din cadrul UniversitS!ii de Vest < Vasile Goldig > din Arad
se vor desfSSura in conformitate cu Carta universitilii gi prevederile Legii Educaliei Nalionale nr.
L/2otL, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, dupd urmitorul calendar:
LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR

Data/lntervale

Aprobarea de cbtre Senat a comisiei de organizare a alegerilor

29.O9.201,5

Declangarea alegerilor

29.09.20L5

Depunerea candidaturilor pentru directorii de departamente 5i membriiin
consiliile departiamentelor

30.09.-0L.10. 2015

lnaintarea listelor de cbtre facultSli, cStre comisia de organizare a
alegerilor pentru calitatea de membriiin consiliul departamentelor
pentru functia de director

02.10.2015
gi

Validarea candiclaturilor de cbtre comisia de organizare a alegerilor

0s.10.2015

Afigarea pe site-ul UVVG a candidaturilor valide/invalide

05. L0.2015

Depu nerea eventualelor contestatii citre consiliu I facultdlii pentru
directorii de departament gi membrii consiliului departamentului

06.10.20L5

Solutionarea de cdtre consiliul facultSlii a contestaliilor

07.10.201.5

Aprobarea candidatu rilorde de cdtre consiliile facu ltSlilor

08.10.2015

Campania electoralS pentru directori de departamente

09-13.10.2015

Alegerea directorilor de departament, a consil iilor departa mentelor
(cadre didactice)

t4.LO-L6.L0-201s

Validarea alegerilor de cdtre Senat

prima sedinti de
Senat
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Comisia de organizare a alegerii directorului de departament la nivelul
facultitilor precum gi consiliilor departamentelor

Aprobati in gedinta de Senat din data de 29.O9.2015
l-.Prof. univ. dr. Gavril Ardelean - Pregedinte
2. Conf. univ. dr. Anghelina Andrei
3. Conf, univ. dr. Antoanela Naaji
4. Lect. univ. dr. Sorin BulboacS
5. Patricia Dinca - studentl
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