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METODOLOGIE PRIVIND PROCESUL DE STABILIRE ŞI DE 
ALEGERE A STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ALE  

UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI 
 

Aprobată în ședința Senatului UTCB din data de  18.07.2019   
 
 

Metodologia a fost elaborată pe baza prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, a O.M. nr. 3751/ 29.04.2015, publicat în MO PI nr. 336/ 
18.05.2015, a Cartei  Universității Tehnice de Construcții din București, H.G. 681/2011 privind 
Codul studiilor universitare de doctorat și  a rezultatului referendumului din 10 iulie 2019 
privind modalitatea de desemnare a rectorului universității. 

 
 

I. DISPOZIŢII  GENERALE 
 

Art. 1  Scop 
 
 Prezenta metodologie reglementează procesul de constituire și de alegere a structurilor și 
funcțiilor de conducere la nivelul universității, facultăților și departamentelor. 
 

1.1. Structurile de conducere din Universitatea Tehnică de Construcții din București sunt: 
Senatul universitar, Consiliul de administrație, Consiliile facultăților, Consiliul Studiilor Universitare 
de Doctorat, Consiliul Școlii Doctorale și Consiliile departamentelor. 

1.2.  Funcțiile de conducere ce fac obiectul prezentei metodologii sunt următoarele: rector, 
prorector, director CSUD, decan, prodecan, directorul școlii doctorale, director de departament. 

1.3.  Nicio persoană care a împlinit vârsta legală de pensionare (de 65 de ani la cadre didactice) 
nu poate candida pentru o poziție în structurile de conducere ale UTCB sau pentru o funcție de 
conducere în UTCB. 

1.4.  Persoanele care ocupă una dintre funcțiile de conducere de prorector, decan, prodecan, 
director de departament pot fi membre în Senatul universității, cu condiția să fie alese în această 
calitate. 

 
Art. 2  Principii 
 
 2.1. Principiile care stau la baza procesului de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor 
de conducere sunt următoarele: 

a. principiul legalității; 
b. principiul autonomiei universitare; 
c. principiul transparenței; 
d. principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic; 
e. principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, secții/ linii de predare, programe 

de studii, conform Cartei universitare; 
f. principiul respectării normelor etice și deontologice. 
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            2.2.  Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere se organizează 
după cum urmează: 
 a) începând cu nivelul de bază pentru constituirea structurilor de conducere; 
 b) începând cu nivelul superior în procesul de ocupare a funcțiilor de conducere, cu excepția 
alegerii directorului de departament care se realizează în aceeași ședință cu alegerea consiliului 
departamentului. 
 
Art. 3  Reprezentativitate  
 
           3.1.  În conformitate cu prevederile art. 207 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, 
cu modificările și completările ulterioare, în procesul de stabilire și de alegere a structurilor și 
funcțiilor de conducere la nivelul universității, facultăților și departamentelor, trebuie să se respecte 
principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, secții/ linii de predare, programe de studii, 
după caz, principiu stabilit prin Carta universitară. 
            3.2.  În vederea asigurării respectării principiului reprezentativității, în Universitatea Tehnică 
de Construcții din București se organizează alegerile pe secții de votare, stabilite conform prezentei 
metodologii. 
 
Art. 4  Mandatul și modalitatea de exercitare a mandatului 
 

 4.1.  Mandatul membrilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Tehnică de 
Construcții din București este pe o perioadă de patru ani. Prin excepție, reprezentanții studenților pot 
fi înlocuiți la început de an universitar, păstrând principiul reprezentativității. 

 4.2.  În cazul vacantării unui loc în funcțiile de conducere, se procedează la alegeri parțiale 
sau se organizează concurs public, după caz, în termen de cel mult o lună de la data vacantării. 
  4.3.  Persoana cu funcție de conducere aflată în imposibilitatea exercitării mandatului pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în timpul activităților didactice este înlocuită pentru 
această perioadă de un interimar. Perioada de interimat nu poate depăși un an. În cazul în care această 
perioadă este depășită, se procedează la alegeri parțiale anticipate. 
  4.4.  Funcțiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de departament, 
director CSUD și director de școală doctorală nu se cumulează. 
  4.5.  Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcția de rector la 
aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete. 
  4.6.  Orice persoană cu funcție de conducere are dreptul de a prezenta rectorului propria 
demisie, ca act unilateral.  
  4.7. Orice persoană aflată într-o funcție de conducere poate fi revocată din funcție prin 
procedura folosită la alegere, la inițiativa unei treimi din numărul electorilor, sau, după caz, prin 
hotărârea Consiliului facultății ori a Senatului universitar. 

 4.8. Un membru al comunității universitare sancționat pentru plagiat prin hotărâre definitivă 
nu poate ocupa nicio funcție de conducere în universitate și nu poate fi ales în structuri de conducere 
la niciun nivel. 

 4.9. La alegerea structurilor și a funcțiilor de conducere din Universitatea Tehnică de 
Construcţii din București se vor respecta prevederile art. 130 alin.(1)  din Legea Educației Naționale 
nr.1/2011. 

 4.10. Eventuala incompatibilitate a unei persoane cu o funcție de conducere sau dintr-o 
structură de conducere se semnalează Senatului U.T.C.B. care va însărcina Comisia de etică 
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universitară spre a analiza cazul. Raportul acesteia va fi prezentat în prima ședință a Senatului care va 
dezbate și decide prin vot. 

 4.11.  Alegerile sunt organizate de conducerile în exercițiu de la nivelul respectiv. 
 4.12. Alegerile la nivelul departamentelor și facultăților vor fi conduse, în calitate de 

președinte al adunării de alegeri, de către o persoană neutră, desemnată conform reglementărilor 
specifice nivelului. 

  4.13. La adunările de alegeri participă un observator desemnat după caz de Consiliul facultății  
sau de Senatul universității. 

4.14. Cvorumul necesar ca adunarea de alegeri să fie statutar constituită este reprezentat de 
majoritatea simplă din numărul total de membri cu drept de vot să fie prezentă. Dacă la data alegerilor 
cvorumul nu este asigurat, adunarea se amână cu maximum o săptămână, când alegerile se pot 
desfășura cu cei prezenți la adunare.  

4.15. Membrii din structurile de conducere care fac obiectul prezentei metodologii sunt aleși 
prin vot universal, direct, secret și egal. 

4.16. Votul nu poate fi exprimat prin delegare de competentă. 
4.17.  Fiecare persoană are dreptul la un singur vot. 
4.18. În cazul existenței a doi sau mai mulți candidați pentru o funcție de conducere, un votant 

poate atribui votul unei singure persoane. 
4.19. O persoană aleasă la un nivel, poate candida pentru ocuparea unei funcții la nivel superior. 

Dacă persoana este aleasă la nivel superior, pentru funcția rămasă vacantă se organizează noi alegeri, 
în termen de o săptămână de la încheierea alegerilor la nivelul superior. 

4.20. O persoană nu poate fi propusă sau aleasă într-un organism de conducere împotriva 
voinței sale. Se recomandă ca persoana care nu dorește să fie aleasă să se recuze încă în faza 
premergătoare procesului de votare. 

4.21. Normele de reprezentare, respectiv componenta numerică a structurilor de conducere ale 
U.T.C.B. sunt următoarele: 

(1) În conformitate cu prevederile legale, atât Senatul universității cât și Consiliile 
facultăților sunt alcătuite din 75% cadre didactice și de cercetare titulare și 25% studenți. 
(2) Delegatul sindicatului cadrelor didactice din U.T.C.B. este invitat la lucrările 
Senatului universității ca membru cu drept de vot consultativ;  

         (3) Senatul U.T.C.B. are 45 de membri, din care 33 de cadre didactice și 12 studenți. 
 

 
II. ALEGERILE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR 
 

 

Art. 5  Consiliul departamentului 
 

 5.1.  Alegerea organelor de conducere ale departamentelor se face prin vot universal, direct, 
secret și egal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare, care aparțin acestei structuri și sunt 
titulari ai UTCB la data desfășurării adunării de alegeri 
             5.2. Opțiunea membrilor se face prin marcarea în buletinele de vot a numelui persoanei agreate 
din cadrul comunității, respectiv din lista de propuneri /  autopropuneri prealabil acceptată, după caz. 
             5.3.  Dacă  una  dintre  persoane  întrunește  adeziunea  majorității  simple  a  celor   prezenți, 
aceasta va fi învestită în funcția respectivă. În caz contrar, se recurge  la un al doilea vot. 
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             5.4.  La  al  doilea  vot  se  înscriu  pe buletin  cele  două persoane care au întrunit în   primul 
tur cele mai multe voturi PENTRU. Este declarată aleasă persoana care la al doilea tur întrunește cel 
mai mare număr de voturi. Buletinele de vot  care au marcat ambele nume se anulează. 

  5.5. În cazul în care după primul vot nu se pot departaja numai două persoane (de              
exemplu apar pe primul loc trei persoane cu număr egal de voturi, sau apar pe locul doi, două sau mai 
multe persoane) se procedează la un vot de departajare, după care se trece la pct. 5.4. al procedurii. 

 5.6. Organul colectiv de conducere al departamentului este Consiliul departamentului, alcătuit 
din 3 membri, inclusiv directorul de departament. 

 5.7.  La adunare participă un observator, delegat de Consiliul facultății, având rolul de a 
verifica aplicarea procedurii regulamentare și de a raporta asupra acestui lucru Consiliului facultății 
întrunit în vederea validării alegerilor. 

 5.8.   Procedura de alegere este următoarea: 
          a) membrii departamentului fac propuneri și desemnează prin vot deschis pe președintele 

adunării de alegeri. Președintele trebuie să fie o persoană care nu candidează  la o funcție în Consiliul 
departamentului sau la funcția de director de departament; 

          b) se alege un secretariat compus din 1-2 persoane din rândurile personalului didactic și 
de cercetare al departamentului; 

    c) se alege prin vot deschis o comisie de numărare a voturilor compusă din 3-5 persoane 
din rândurile personalului didactic și de cercetare al departamentului care nu candidează  la o funcție 
în Consiliul departamentului sau la funcția de director de departament. 

   5.9. Pentru funcția de director de departament  este eligibil orice membru al departamentului, 
care va fi ales conform procedurii descrise la pct. 5.1. - 5.5.   

   5.10. Ceilalți membrii din Consiliul departamentului se propun de către membrii 
departamentului și se aleg  persoană cu persoană conform procedurii descrise la pct. 5.1. -5.5. 

5.11. Participanții cu drept de vot la adunarea de alegeri vor stabili prin vot universal, direct, 
secret și egal persoanele propuse pentru alegerile Consiliului facultății. 

   5.12. (1) Cu prilejul desfășurării adunării de alegeri, președintele adunării de alegeri 
întocmește un dosar care se depune la secretariatul facultății unde se păstrează pe durata legislaturii, 
după care se arhivează; 

             (2)  Dosarul trebuie să conțină: 
              a) procesul verbal cuprinzând și listele de propuneri, rezultatele voturilor și  
                  numele persoanelor alese; 
              b) tabelul nominal cuprinzând prezenta la vot a membrilor departamentului; 
              c) pachetele cu buletinele de vot; 
              d) raportul consiliului departamentului care își încheie mandatul. 

 
Art. 6      Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat și Consiliul Școlii doctorale  
 

    6.1. Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) este desemnat prin 
concurs public în conformitate cu "Metodologia de organizare si desfășurare a concursului public de 
ocupare a postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD 
- UTCB" aprobată de Senatul UTCB prin Hotărârea 11420/14.11.2016. 

    6.2. Membrii Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) sunt aleși și desemnați 
în conformitate cu "Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de 
Doctorat", Anexa la Regulamentul de organizare si funcționare a Scolii Doctorale a UTCB, aprobată 
în ședința Senatului UTCB din data de 30.09.2016. 
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    6.3. Membrii Consiliului Școlii Doctorale (CSD) și Directorul Școlii Doctorale sunt 
desemnați în conformitate cu "Metodologia de desemnare a Directorului Școlii Doctorale și a 
membrilor Consiliului Școlii Doctorale", Anexă la Regulamentul de organizare si funcționare a Școlii 
Doctorale a UTCB, aprobată în ședința Senatului UTCB din data de 7.11.2016. 
   
 

III. ALEGERILE LA NIVELUL FACULTĂŢILOR 
 
 
Art. 7      Consiliile facultăților 
 

    7.1. Componenta membrilor Consiliului facultății este de maximum 75 % cadre didactice și 
de cercetare, respectiv minimum 25 % studenți.   

    7.2. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul facultății sunt aleși prin 
vot universal, direct, secret și egal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare la data 
desfășurării alegerilor și având norma didactică sau de cercetare majoritară în facultate. 

    7.3. Reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct, secret și egal de către 
studenții facultății. În consiliu vor fi aleși atât studenți de la ciclul I – studii universitare de licență, (de 
preferință din anii de studii II, III, și IV), cât și din ciclul II - studii universitare de masterat, 
respectându-se principiul reprezentativității pe cicluri de studii. La alegerea studenților în noile 
Consilii de facultate, va participa ca observator, un delegat al Consiliului de facultate în exercițiu. 

    7.4.  a) Alegerile se desfășoară în două etape; 
             b) Norma de reprezentare a personalului didactic și de cercetare în Consiliile 

facultăților este de 1/5 din cadrele didactice și de cercetare titulare la data desfășurării alegerilor și 
care au norma didactică sau de cercetare majoritară în facultatea respectivă. Numărul rezultat din 
aplicarea normei de reprezentare nu va fi mai mic de 7 și se va distribui proporțional cu numărul de 
cadre didactice și de cercetare către departamentele arondate facultăților și colectivului format din 
cadrele didactice ce au norma majoritară la facultatea respectivă dar nu fac parte din departamentele 
arondate facultății respective. Numărul rezultat se va rotunji și va reprezenta 75% din numărul 
membrilor Consiliului, restul de 25% fiind locurile destinate reprezentanților studenților.  
     7.5. Procedura de alegere a membrilor Consiliului facultăților este următoarea: 

      a) participanții la adunarea generală de alegeri fac propuneri și desemnează prin vot 
deschis un președinte al adunării. Președintele trebuie să fie o persoană care nu candidează  pentru a 
fi ales în Consiliul facultății. Acesta desemnează un secretariat format din 1-2 persoane;  

      b) se alege prin vot deschis o comisie de numărare a voturilor, formată din 3–5 
persoane,  reprezentanți ai departamentelor din facultate; 

      c) președintele adunării generale este și președintele comisiei de numărare a voturilor; 
      d) la adunare participă în calitate  de observator un delegat desemnat de Senat, având  

rolul de a veghea asupra aplicării procedurii regulamentare și de a raporta asupra acestui lucru Senatului 
universitar întrunit în vederea validării alegerilor; 

      e) Consiliul în funcțiune propune o structură a consiliului ce urmează a se alege, care 
să asigure o reprezentare corespunzătoare a departamentelor și colectivelor, respectându-se principiul 
reprezentativității; 
              f) se supune aprobării adunării, prin vot deschis, structura consiliului; 
              g) buletinele de vot cuprind lista tuturor cadrelor didactice cu drept de participare la 
adunarea de alegeri, grupate pe departamente și colective, ordinea în cuprinsul fiecărui                          
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departament sau colectiv fiind cea din statul de funcțiuni al departamentului respectiv. În cazul 
colectivului format din cadrele didactice ce au norma majoritară la facultatea respectivă dar nu fac 
parte din departamentele arondate facultății respective, membrii colectivului vor stabili prin vot 
universal, direct, secret și egal, în prezența unui observator desemnat de conducerea facultății 
respective, propunerile pentru listele de propuneri pentru alegerile Consiliului facultății; 
              h) opțiunile pe buletinele de vot se vor face marcându-se persoanele agreate; numărul 
acestora trebuie să fie egal cu numărul stabilit al membrilor consiliului și să respecte repartiția 
numerică pe departamente aprobată de adunarea generală de alegeri. Buletinele de vot care marchează 
mai  multe persoane decât numărul stabilit al membrilor consiliului, precum și cele care nu respectă 
structura aprobată a noului consiliu, sunt anulate; 

i) sunt declarate alese, persoanele care au întrunit cel mai mare număr de voturi, 
în limitele structurii aprobate a consiliului. Numărul de voturi întrunit de o persoană trebuie să fie mai mare 
decât jumătate plus unu din numărul participanților cu drept de vot la adunarea generală de alegeri. 
        7.6. Adunarea generală de alegeri va stabili prin vot universal, direct, secret și egal cadrele 
didactice și de cercetare propuse pentru alegerea Senatului universitar.  

       7.7. (1) Cu prilejul desfășurării adunării generale de alegeri, președintele întocmește un 
dosar care se depune la secretariatul rectoratului, unde se păstrează pe durata legislaturii, după care se 
arhivează; 

               (2) Dosarul trebuie să conțină: 
                     a) procesul verbal cuprinzând și listele de propuneri, rezultatele voturilor și 

numele persoanelor alese în consiliu; 
                     b) tabelul nominal cuprinzând prezenta la vot a membrilor cu drept de vot; 
                     c) pachetele cu buletinele de vot; 
                     d) raportul consiliului care își încheie mandatul; 

         e)lista nominală a personalului didactic și de cercetare și a studenților desemnați 
pentru alegerea în Senatul U.T.C.B., conținând următoarele coloane: numărul curent, numele și 
prenumele, facultatea, funcția didactică, titlul științific, data nașterii, iar pentru studenți: ciclul și anul 
de studii. 
          7.8. După validarea alegerii rectorului de către Senatul UTCB și confirmarea lui prin 
ordin al Ministrului Educației Naționale, consiliul nou ales va stabili data limită până la care pot fi 
depuse candidaturile pentru funcția de decan. Perioada de depunere a candidaturilor însoțite de CV și 
a programului managerial la Consiliul facultății este de maxim 30 de zile de la data confirmării noului 
rector. Decanul facultății va fi selectat prin concurs public organizat de rector și validat de Senatul 
universitar. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil 
din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultății, au primit avizul 
acestuia de participare la concurs cu votul majorității simple a membrilor acestuia. Consiliul facultății 
are obligația de a aviza minimum 2 candidați.          

7.9. Alegerile la nivelul facultăților se vor finaliza prin desemnarea prodecanilor de către 
decanul selectat și numit de către rector. Desemnarea prodecanilor se va face pe baza 
consultării Consiliului facultății, respectând principiul reprezentativității. 
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IV. ALEGEREA MEMBRILOR SENATULUI UNIVERSITAR 
 

Art. 8      Senatul 
 

        8.1. Membrii Senatului Universității Tehnice de Construcții din București sunt aleși prin 
vot universal, direct, secret și egal al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari la data 
organizării alegerilor pentru Senatul universitar, respectiv al tuturor studenților din universitate. 
Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai 
studenților.  Norma de reprezentare în Senatul UTCB este de 1/10 din cadrele didactice și de cercetare 
titulare la UTCB la data desfășurării alegerilor. Numărul rezultat din aplicarea normei de reprezentare 
se va distribui către facultăți proporțional cu numărul de cadre didactice și de cercetare din 
departamentele și colectivele definite la Art. 7.4, lit. b). Numărul rezultat se va rotunji și va reprezenta 
75% din numărul membrilor Senatului, restul de 25% fiind locurile destinate reprezentanților 
studenților, 

        8.2. Perioada de organizare a alegerilor cuprinde intervalul de timp măsurat de la data 
aducerii la cunoștință publică a zilei organizării votului și până la desfășurarea efectivă a votării, 
numărarea și centralizarea voturilor, stabilirea și comunicarea rezultatului alegerilor.  

        8.3. Consiliul de Administrație în exercițiu va stabili secțiile de votare și locurile de 
desfășurare a votului.  

        8.4. La propunerea Consiliilor de facultate nou alese, Consiliul de Administrație va aviza 
și Senatul va aproba un birou electoral al universității, ca organism imparțial la nivel de universitate, 
responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și cu validarea rezultatelor, format din 9 
membri din componenta căruia va face parte obligatoriu și un student. Constituirea biroului electoral 
al U.T.C.B. se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire. 

         8.5. În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnați în biroul electoral al 
U.T.C.B. aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele biroului electoral al U.T.C.B. și 
vicepreședintele (locțiitorul) acestuia. Rezultatul votului se consemnează într-un proces-verbal de 
ședință. 

         8.6.  Biroul electoral al U.T.C.B. este responsabil pentru următoarele acțiuni:  
(1) centralizează listele de vot primite de la decanate, care vor conține toate cadrele didactice și de 
cercetare și toți studenții din facultate;  
(2) verifică afișarea listelor de vot la sediul facultăților și pe pagina web a universității; 

      (3) redactează și multiplică buletinele de vot care vor include propunerile facultăților pentru alegeri la 
nivelul Senatului universitar; 
(4) ștampilează cu ștampila de control al biroului electoral universitar toate buletinele de vot; 
(5) distribuie buletinele de vot la secțiile de votare; 
(6) redactează procesele verbale; 
(7) numără și verifică procesele verbale întocmite de birourile electorale ale facultăților; 
(8) centralizează voturile și comunică rezultatul procesului de votare comunității academice din 
universitate prin afișare la sediul facultăților și pe pagina web a UTCB. 

        8.7. Buletinul de vot va include cadrele didactice și de cercetare propuse  în cadrul 
adunărilor generale de alegeri organizate la nivelul facultăților și vor cuprinde: numele și prenumele, 
funcția didactică, facultatea de care aparține,  norma de reprezentare în Senat a facultății respective, 
numărul de cadre didactice și de cercetare care trebuie ales. 
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        8.8. Buletinul de vot pentru alegerea studenților în Senat va conține delegații aleși în 
cadrul adunărilor generale studențești organizate la nivelul facultăților și vor conține: numele și 
prenumele, facultatea de care aparține,  norma de reprezentare în Senat a facultății respective și 
numărul studenților care trebuie aleși.  

        8.9. Opțiunile pe buletinele de vot se vor face prin marcarea persoanelor agreate în căsuța 
din dreptul numelui fiecărui candidat. Numărul acestora trebuie să fie egal cu numărul stabilit prin 
norma de reprezentare pe facultate, precum și structura referitoare la numărul cadrelor didactice și de 
cercetare și a studenților. Buletinele de vot care marchează mai  multe persoane decât numărul stabilit 
al membrilor Senatului, precum și cele care nu respectă structura, sunt anulate. Buletine de vot albe 
sunt considerate acele buletine în care nu s-a marcat nicio opțiune 
         8.10. Responsabil pentru organizarea alegerilor la nivelul fiecărei facultăți este Consiliul 
nou ales al facultății, care va organiza o secție de votare, coordonată de un birou electoral format din 
5 persoane din componenta căruia face parte obligatoriu și un student din Consiliul nou ales. Birourile 
electorale ale facultăților aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele biroului electoral și locțiitorul 
acestuia. Rezultatul votului va fi consemnat într-un proces verbal și va fi comunicat biroului electoral 
al U.T.C.B. 
        8.11. Atribuțiile birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt următoarele: 
(1) întocmesc listele persoanelor cu drept de vot la nivelul facultăților, care vor conține: numărul 
curent, numele, prenumele, departamentul, ciclul de studii și anul; 
(2) afișează listele persoanelor cu drept de vot la sediul facultăților cu cel puțin 14 zile înainte de ziua 
de desfășurare a alegerilor; 
(3) întocmesc listele de votare, care conțin în plus față de elementele de la pct. 8.6. (1) și o coloană cu 
semnătura participantului la vot;   
(4) transmit listele persoanelor cu drept de vot la biroul electoral al U.T.C.B. în vederea centralizării 
pe universitate; 
(5) preiau buletinele de vot de la biroul electoral al universității; 
(6) în timpul procesului de vot verifică împreună cu membrii biroului electoral identitatea alegătorului; 
(7) primește orice sesizări legate de procesul de vot și le înaintează spre soluționare biroului electoral 
al universității; 
(8) verifică la încheierea votului, starea sigiliilor de pe urna de vot și sigilează fanta acesteia; 
(9) redactează procesele verbale. 
          8.12.  Numărarea, validarea, centralizarea  și comunicarea rezultatului procesului de 
votare la nivel de secție va cuprinde:  
(1) imediat după încheierea procedurii de vot, se trece la numărarea și validarea voturilor valabil 
exprimate; 
(2) la operațiunea de numărare a voturilor participă toți membrii biroului secției de votare; 
(3) președintele, în prezenta membrilor biroului secției de votare, anulează buletinele de vot rămase 
neîntrebuințate; 
(4) se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate; 
(5) după aceste operațiuni, se procedează la deschiderea urnei. Președintele citește, cu voce tare, la 
deschiderea fiecărui buletin, numele persoanei votată și arată buletinul de vot celor prezenți. Pe 
formularul tipizat elaborat de biroul electoral al universității, unul dintre membrii biroului electoral al 
secției de votare, asistat de cel puțin încă un membru al acestuia, consemnează opțiunea care rezultă 
prin citirea fiecărui buletin de vot; 
(6) pentru buletinele de vot nule, precum și pentru voturile albe,  se fac pachete separate; 



 
 

 - 9 - 

(7) rezultatul votului se consemnează în tabele pentru care se încheie procese verbale în două 
exemplare originale; 
(8) procesele-verbale se semnează de către președinte, locțiitorul acestuia, precum și de către membrii 
biroului secției de votare; 
(9) lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secției de votare nu influențează valabilitatea 
procesului-verbal. Președintele va menționa motivele care au împiedicat semnarea; 
(10) fiecare membru al biroului electoral al secției de votare are dreptul la o copie a procesului-verbal, 
semnată de către președintele secției de votare sau de către locțiitorul acestuia, după caz și de către 
ceilalți membri ai biroului; 
(11) în timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnei se pot face contestații cu privire la aceste 
operațiuni. Acestea se soluționează pe loc, de către președintele biroului electoral al secției de votare; 
(12) președintele biroului electoral al secției de votare hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor a căror 
rezolvare nu poate fi întârziată; 
(13) se întocmește un dosar care cuprinde: procesul-verbal în două exemplare originale în conformitate 
cu anexa 1, contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, 
buletinele de vot valabil exprimate, buletinele de vot nule și cele contestate, formularele tipizate care 
au fost folosite la calculul rezultatelor, precum și listele electorale utilizate în cadrul secției de votare; 
(14)  președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit de către ceilalți membri ai biroului 
electoral, predă dosarele întocmite conform prevederilor alin. (13) la sediul biroului electoral al 
U.T.C.B., în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. 

           8.13. Biroul electoral al U.T.C.B. centralizează informațiile cu privire la voturile 
exprimate în întreaga universitate și completează un proces-verbal privind centralizarea voturilor și 
constatarea rezultatului alegerilor.  

           8.14. Rezultatul alegerilor este validat dacă la acestea participă cel puțin jumătate plus 
unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare. Dacă rezultatul este invalidat 
se procedează conform art. 4.14. 

              8.15. Sunt declarate alese persoanele care au întrunit cel mai mare număr de voturi, în 
limitele structurii aprobate. Membrii Senatului UTCB sunt aleși prin votul majorității simple a 
participanților la alegeri. 

           8.16. În situația în care alegerile nu sunt validate, se organizează, la interval de cel mult 
3 zile, un nou scrutin.  

           8.17. Listele de votare, buletinele de vot și procesele verbale de la toate secțiile de votare, 
precum și tabelele centralizatoare și procesul verbal al biroului electoral al U.T.C.B. se depun la 
secretariatul rectoratului, unde se păstrează pe durata legislaturii, după care se arhivează. 

           8.18. Senatul universitar nou ales își alege, prin vot secret, un președinte care conduce 
ședințele Senatului universitar și reprezintă Senatul universitar în raporturile cu rectorul. 

 
 

V.  DESEMNAREA RECTORULUI 
 

Art. 9 Rectorul 
 
             9.1. Rectorul Universității Tehnice de Construcții din București se desemnează prin vot 
universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din universitate la data de 
desfășurării alegerilor și al reprezentanților studenților din Senatul universitar și din Consiliile 
facultăților. 
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            9.2.Alegerea rectorului Universității Tehnice de Construcții din București va avea loc 
concomitent, la aceeași dată cu alegerea membrilor senatului UTCB; 

            9.3. Senatul va stabili data limită până la care pot fi depuse candidaturile pentru funcția 
de rector. Candidaturile, însoțite de CV și programul managerial, se vor depune la secretariatul 
rectoratului cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor.  

   9.4 Responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și cu validarea 
rezultatelor, este biroului electoral al U.T.C.B. constituit conform Art. 8.4. 

9.5. Atribuțiile biroului electoral al U.T.C.B. sunt cele prevăzute la Art. 8.6. și Art. 
8.13. 

9.6. Atribuțiile birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt cele prevăzute la Art. 
8.11. și Art. 8.12. 

9.7. Buletinele de vot vor cuprinde candidații la funcția de rector înscriși în ordine 
alfabetică și vor conține: numărul curent, numele și prenumele și un patrulater alb în dreptul 
candidatului, în care se va aplica ștampila VOTAT. 

9.8. Numărul ștampilelor de vot pentru o secție de votare este de 2. 
9.9. Răspunderea pentru gestionarea ștampilelor revine președintelui biroului 

electoral al secției de votare. 
9.10.  Procesul de votare se va desfășura conform Art. 8.12. 
9.11. Biroul electoral al U.T.C.B. centralizează informațiile cu privire la voturile 

exprimate în întreaga universitate și completează un proces-verbal privind centralizarea voturilor și 
constatarea rezultatului alegerilor. 

9.12. Rezultatul alegerilor este validat dacă la acestea participă cel puțin jumătate plus 
unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.  

9.13. În situația în care alegerile nu sunt validate, se organizează, la interval de cel 
mult 3 zile, un nou scrutin.  

9.14. Dacă alegerile sunt validate, dar după primul tur de scrutin niciunul din 
candidații înscriși pe buletinele de vot nu întrunește adeziunea majorității simple a celor prezenți la 
vot, se organizează, la interval de cel mult 3 zile, un nou scrutin.  

9.15. În această situație, pe buletinele de vot vor fi înscriși doar primii doi candidați 
care în primul tur al alegerilor au obținut cele mai multe voturi. 

9.16. Este declarat ales candidatul care întrunește adeziunea majorității simple a celor 
prezenți la vot.  

9.17. Listele de votare, buletinele de vot și procesele verbale de la toate secțiile de 
votare, precum și tabelele centralizatoare și procesul verbal al biroului electoral al U.T.C.B. se depun 
la secretariatul rectoratului, unde se păstrează pe durata legislaturii, după care se arhivează. 
 
 

               VI. RAPOARTELE DE SFÂRŞIT DE MANDAT  
 
               10.1. Birourile Departamentelor și ale Consiliilor facultăților care își încheie 

mandatele trebuie să întocmească rapoartele de activitate pe perioada mandatului care se încheie.  
               10.2. Rapoartele sunt prezentate de către directorii de departament și de către decani 

în fața colectivelor departamentelor și a adunărilor generale ale facultăților.  
10.3 Rectorul în exercițiu va prezenta un raport de sinteză privind starea universității 

în perioada mandatului în fața Senatului lărgit al UTCB, la care participă membrii vechiului și a noului 
Senat. Acest raport va fi prezentat odată cu validarea alegerilor pentru noul Senat.  
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10.4. Raportul rectorului va fi făcut public pe site-ul universității și este transmis 
tuturor părților interesate.  

 
 

VII. VALIDAREA ALEGERILOR ŞI CONFIRMAREA 
        PERSOANELOR ŞI ORGANISMELOR ALESE  
 
               11.1. Validarea alegerilor și confirmarea persoanelor și organismelor alese se face, 

ierarhic, de către structurile de conducere, astfel:   
(1) Directorii de departamente și Consiliile departamentelor, de către Consiliul în exercițiu al 
facultății;               
(2) Consiliile facultăților și Senatul nou alese de către Senatul în exercițiu al universității; 
(3) Rectorul nou ales de către Senatul nou ales; 
(3) Rectorul nou ales se confirmă prin ordin al Ministrului Educației Naționale.   

                  
                 11.2. Dacă la semnalarea făcută în raportul observatorului, sau din proprie inițiativă, 

structurile de conducere constată încălcări ale prevederilor prezentei metodologii, acestea sunt 
împuternicite să hotărască organizarea de noi alegeri în termen de o săptămână de la data luării deciziei 
de invalidare.  

             
 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 
 
                  12.1.  Calendarul alegerilor, detaliat în Anexă, se propune de către Consiliul de 

Administrație și se aprobă de Senatul universitar în data de 18 iulie 2019. 
                  12.2.  Noile persoane și organisme alese își preiau atribuțiile la data validării 

alegerilor, rectorul la data confirmării de către M.E.N., prorectorii după numirea lor de către rector, 
decanii după selectarea lor de către rector și prodecanii după numirea lor de către decani.   

                   12.3. Conducerile care își încheie mandatul au obligația de a preda întregul pachet 
de probleme și documente conducerilor care încep mandatul. În  acest scop, rămân la dispoziția 
acestora, prin înțelegere, timp de o săptămână de la încheierea, respectiv preluarea mandatului.  

                    12.4. Prezenta metodologie se aplică începând cu alegerile organizate în perioada 
septembrie 2019 – mai 2020. 
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ANEXĂ 
 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE 2019-2020 
ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI 

 
 

16.09.2019–20.09.2019               - alegeri la nivelul departamentelor; 

04.11.2019–22.11.2019       - alegerea membrilor consiliilor facultăților și a propunerilor pentru Senatul  

UTCB; 

       20.01.2020–23.01.2020               - depunerea candidaturilor pentru alegerea rectorului UTCB   

                                                         (la secretariatul rectoratului,  prin  registratura UTCB, între orele 9 și 15); 

       08.01.2020–15.01.2020               - alegerea reprezentanților studenților în Senat (12 studenți); 

       29.01.2020 – 04.02.2020             - întâlniri publice între candidații la funcția de rector cu alegătorii;  

6.02.2020                               -alegerea cadrelor didactice, membre ale Senatului, și  alegerea rectorului 

UTCB (turul I) 

10.02.2020                               -alegerea cadrelor didactice, membre ale Senatului, și  alegerea rectorului 

UTCB (turul II) 

12.02.2020                               - validarea alegerilor pentru Senat și rectorul UTCB 

14.02.2020 -transmiterea către MEN a documentelor necesare confirmării                         

Rectorului. 

14.02.2020–13.03.2020        -confirmarea rectorului conf. art.211, alin.(1) din Legea nr.1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare 

        16.03.2020–04.05.2020  -finalizarea alegerilor prin numirea prorectorilor, selectarea decanilor           

și numirea prodecanilor*. 

Notă.   
Conform  Legii nr 1/ 2011,  Art. 211 alin 2, după confirmarea rectorului nou ales de către 

MEN, acesta își numește prorectorii. Desemnarea prorectorilor se va face pe baza consultării Senatului 
universitar nou ales, respectându-se principiile de la Art.2 și Art.3.  

Similar, după ce vor fi numiți de către rectorul confirmat, noii  decani își vor desemna și numi 
prodecanii, pe baza consultării Consiliilor facultăților respective. 


