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Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
desemnarea directorilor de departament şi a consiliilor departamentelor din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru mandatul 2012-2016, în conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
- Carta Universităţii din Piteşti
- Adresa nr. 180/CB/14.07.2011 a MECTS referitoare la calendarul-cadru de
organizare a alegerilor din universităţi
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru
mandatul 2012-2016 în Universitatea din Piteşti (Partea I şi Partea a II-a)
Art. 2. La nivelul departamentelor alegerile sunt organizate pentru:
a) Directorul departamentului
b) Consiliul departamentului, acolo unde este cazul
Art. 3. Directorul de departament şi membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
departament.
Art. 4. (1) Pentru funcţia de Director de Departament pot candida cadre didactice titulare
în departamentul respectiv care au gradul didactic de profesor, conferenţiar sau şef de
lucrări / lector universitar cu titlul de doctor în ştiinţe şi care la data alegerilor nu au
împlinit vârsta legală de pensionare.
(2) Alegerea Directorului de departament se face pe bază de candidaturi; candidaturile
(plan managerial, curriculum vitae şi lista de lucrări ştiinţifice, în format printat şi
electronic) se înregistrează la Decanat, conform programului prevăzut în anexa 1.
(3) Candidaturile pentru funcţia de Director de departament vor fi făcute publice la data
prevăzută în anexa 1, prin afişarea tuturor candidaturilor în acelaşi timp, la avizierele
departamentelor şi pe site-ul www.upit.ro/alegeri.
Art. 5. La şedinţa de alegeri au dreptul să participe toate cadrele didactice şi de cercetare
cu funcţia de bază cuprinsă în statele de funcţiuni valabile pentru anul universitar 20112012 ale departamentului.
Art. 6. (1) Şedinţa de alegeri este convocată de Decanul Facultăţii şi este condusă de
decanul de vârstă al departamentului. În cazul în care decanul de vârstă este candidat la
funcţia de Director de departament, şedinţa este condusă de următoarea persoană care
îndeplineşte statutul de decan de vârstă.
(2) Şedinţa de alegere este legal constituită doar în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor
cu drept de vot ai departamentului. În cazul în care la şedinţa de alegeri nu sunt prezenţi
cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, şedinţa se reprogramează în termen
de cel mult 48 de ore, rămânând valabile candidaturile depuse la şedinţa iniţială.

(3) Prin vot deschis se constituie comisia de organizare a alegerilor, compusă din 3
membri, din care unul este preşedinte; la constituirea comisiilor de alegeri membrii
comisiilor trebuie să declare că nu vor candida la niciuna dintre funcţiile de conducere
din structura academică pentru care se fac alegerile.
(4) Pentru alegerea Directorului de departament, numele persoanelor care îndeplinesc
cerinţele prevăzute de art. 4 se înscriu în ordinea alfabetică pe buletinul de vot.
(5) Se declară ales Director de departament candidatul care a obţinut cel mai mare număr
de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu voturi din numărul total al membrilor cu
drept de vot prezenţi. Dacă nici un candidat nu a obţinut jumătate plus unu voturi din
numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, atunci se organizează un nou tur de
scrutin la care participă numai candidaţii plasaţi pe primele două locuri, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi „pentru” obţinute.
Art. 7. (1) După desemnarea prin vot a Directorului de departament se constituie
Consiliul departamentului.
(2) Consiliul departamentului este constituit, după caz, din 3 sau 5 membri şi anume de
drept din Directorul de departament, din directorii Centrelor de Cercetare din
departamente şi din şefii colectivelor de discipline. Aceştia sunt aleşi de cadrele didactice
de la grupuri înrudite de discipline, pe bază de propuneri şi autopropuneri şi vor fi
confirmaţi ulterior prin votul secret majoritar al membrilor departamentului.
Art. 8. (1) Rezultatele alegerilor se vor consemna în procese verbale, cu precizarea
numelor celor aleşi şi a numărului de voturi „pentru”.
Art. 9. Anexa 1 – Calendarul alegerilor pentru Directorii de departament şi pentru
Consiliul departamentului - face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 10. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii din
Piteşti din data de 25.04.2012 şi intră în vigoare la momentul publicării acesteia pe
pagina web a Universităţii.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Conf. univ. dr. Nicolae Brînzea

Anexa 1
Calendarul alegerilor Directorilor de Departamente şi a Consiliilor Departamentelor
la Universitatea din Piteşti
25.04. 2012 – 25.05.2012
Activitate
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Aprobarea metodologiei pentru alegerea
Directorului de Departament şi a
Consiliului Departamentului de către
Senatul UPIT
Afişarea pe site-ul www.upit.ro/alegeri
Depunerea planurilor manageriale, a
CV-urilor şi a listelor de lucrări
ştiinţifice de către candidaţii la funcţia
de Director de Departament la Decanatul
Facultăţii (până la ora 12,00)
Publicarea planurilor manageriale, a CVurilor şi a listelor de lucrări ştiinţifice pe
site-ul www.upit.ro/alegeri
Desfăşurarea alegerilor la nivel de
departamente
Anunţarea rezultatelor alegerilor pe siteul www.upit.ro/alegeri
Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor
Validarea rezultatelor alegerilor de către
Senat
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