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Metodologia de organizare a alegerilor  

pentru structurile și funcțiile de conducere academică 

din Institutul Teologic Adventist din Cenica-Ilfov 

 
În vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere 

academică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, ale Ordinului Ministrului Educației și 

Cercetării Științifice nr. 3751 din 29 aprilie 2015 și cu prevederile Cartei universitare, Senatul 

Institutului Teologic Adventist aprobă prezenta metodologie. 

 

I. Principii generale 

I.1. Senatul Universității este alcătuit din 13 de membri, astfel: 9 reprezentanți ai personalului 

didactic cu norma de bază și 4 studenți. 

Președintele Senatului este ales prin vot direct și secret dintre membrii acestuia. 

Comisiile de specialitate din cadrul Senatului sunt propuse de președinte și aprobate de Senat 

prin vot deschis. Din Senat nu poate face parte rectorul. 

 

I.2. Consiliul de administrație   
Consiliul de administrație este numit de Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a 

Șaptea din România, conform Cartei Institutului Teologic Adventist. 

 

Rectorul este ales prin votul universal, direct și secret, al personalului didactic titular și al 

reprezentanților studenților din Senat și Consiliile facultăților. 

Rectorul, confirmat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, numește 

prorectorul prin consultarea Senatului, numește decanii prin concurs public și dă decizia de menținere în 

funcție a directorului general administrativ, pe baza acordului scris al acestuia de susținere a planului 

managerial. 
 

I.3. Consiliul facultății este ales prin vot direct și secret, pe o perioadă de 4 ani, de către 

Adunarea generală a facultății, dintre membrii personalului didactic și de cercetare titular. Numărul 

membrilor Consiliului este de minim 9 persoane, dintre care 6 cadre didactice si 3 studenți. Numărul 

studenților în Consiliul facultății trebuie să reprezinte cel puțin 25%. 

Reprezentanții studenților în Consiliul facultății sunt aleși în adunările generale ale studenților.  

Președintele Consiliului facultății este decanul. 

Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către rectorul Institutului și validat de 

Senat. 

La concursul pentru funcția de decan pot participa candidații avizați de noul Consiliu al facultății 

cu votul majorității simple al membrilor prezenți. 

Consiliul facultății validează cel puțin 2 candidați. 

 

I.4. Consiliul departamentului din cadrul facultății este alcătuit din personal didactic titular. 

Numărul membrilor fiecărui Consiliu poate fi de 5 persoane, cadre didactice titulare în cadrul 

departamentului. 

Directorul și membrii Consiliului departamentului sunt aleși prin votul universal, direct și secret, 

al personalului didactic titular din cadrul departamentului. 

În ședința Consiliului se va face nominalizarea candidaților departamentului pentru Consiliul 

Facultății (membri și membri supleanți) și Senat (membri și membri supleanți). 

La ședința de alegeri participă toate cadrele didactice ale departamentului, care au norma de bază 

în Institut la data alegerilor. 

 

  



 

 

II. Pregătirea alegerilor 

II.1. Pentru buna desfășurare a alegerilor se constituie Biroul electoral central, la nivel de 

Institut, și Biroul electoral al secției de votare, la nivel de facultate. 

 

II.2. Biroul electoral central este format din 5 membri, propuși de către Consiliul facultății și 

validați de Senatul actual, răspunde de pregătirea și desfășurarea alegerilor din Institut. 

La prima ședință, membrii biroului electoral central aleg, din rândul lor, prin vot secret, 

președintele biroului electoral central și adjunctul acestuia. 

Biroul electoral central lucrează în prezența majorității membrilor lui și ia decizii cu votul 

majorității membrilor prezenți. In caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor. 

Biroul electoral central primește și verifică listele de alegători și listele de candidați la funcțiile 

de rector și membri ai Senatului, pregătește buletinele de vot și organizează centrul unic de votare pe 

Institut. 

 

II.3. Se organizează Biroul electoral al secției de votare pentru cadrele didactice titulare și Biroul 

electoral al secției de votare pentru studenți 

Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt formate din 5 membri aleși de Consiliul actual, 

respectiv, de către Adunarea Generală ale studenților, și răspunde de buna desfășurare a alegerilor în 

facultăte și este sprijinit de secretariat și compartimentul administrativ ale facultăților. 

Președintele biroului electoral al secției de votare este ales de către membrii biroului respectiv. 

Biroul electoral al sectiei de votare din facultate elaborează listele de alegători și listele de 

candidați pentru membrii Senatului, listele cu studenții propuși pentru Senat și cu cei aleși în Consiliul 

facultății. 

 Întocmește listele de votanți; 

 Stabilește data, ora și locul de desfășurare ale alegerilor, conform prezentei Metodologii - 

Anexa 1. Aceste informații se transmit la Biroul Electoral și la departamentele 

facultăților cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data alegerilor; 

 Întocmește buletinele de vot cuprinzând candidații la Consiliul Facultății (membri și 

membri supleanți), pe baza nominalizărilor departamentelor; buletinele de vot se 

ștampilează la Biroul Electoral cu ștampila “CONTROL”. 

 Întocmește buletinele de vot cuprinzând nominalizările facultății (membri și membri 

supleanți) pentru Senat, pe baza nominalizărilor departamentelor; buletinele de vot se 

ștampilează cu ștampila “CONTROL”. 

Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile se 

anulează dacă: 

 nu este aplicată ștampila “CONTROL”; 

 nu este aplicată ștampila “Votat”; 

 au mai mult de o ștampilă “Votat” aplicată; 

 apar mențiuni pe buletinul de vot. 

 

II.4. Listele de alegători (personal didactic și studenți) de la facultate sunt transmise Biroului 

electoral central până în data de 18 ianuarie 2016. 

 

II.5. Din fiecare birou electoral face parte și un student desemnat de reprezentanții studenților 

din actualul Senat. 

 

II.6. Pentru eventualele contestații se constituie o comisie la nivel de Institut formată din 5 

membri aleși de Senatul actual. 

 

  



 

 

III. Calendarul alegerilor 

Alegerile la Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov se vor desfășura în perioada 18 

ianuarie – 26 februarie 2016. 

 

III.1. 20 ianuarie 2016: în Adunarea generală a studenților se aleg reprezentanții acestora în 

Consiliul facultății și în Senat. 

Lista cu studenții aleși în Consiliile facultăților și în Senat este înaintată Biroului electoral central 

în termen de 48 de ore de la data scrutinului și conține numărul de voturi pentru fiecare candidat. 

 

III.2. 25 ianuarie 2016: în Adunarea generală a facultății se aleg membrii Consiliului 

Departamentului și persoanele propuse pentru alegerea în Senat și Consiliul facultății, conform normelor 

de reprezentare. 

Lista cu persoanele propuse pentru Senat este înaintată Biroului electoral central în termen de 48 

de ore de la data scrutinului și conține numărul de voturi pentru fiecare candidat. 

 

III.3. 25 ianuarie 2016: în Adunarea generală a personalului didactic din Institut se aleg 

membrii Senatului și Consiliului facultății. 

 

III.4. 25-29 ianuarie 2016: se depun candidaturile pentru funcția de rector la Biroul electoral 

central. 

Candidaturile sunt însoțite de curriculum vitae și programul managerial (printate și în format 

electronic). 

Candidaturile sunt publicate pe site-ul Institutului la sfârșitul perioadei de depunere. 

Candidaturile neacceptate se aduc la cunoștință, în scris, solicitanților cu motivația respingerii. 

 

III.5. 17 februarie 2016: este ales rectorul. În cazul în care este necesar un al doilea tur de 

scrutin, acesta se va desfășura în data de 22 februarie 2016. 

 

III.6. 23 februarie 2016, la ora 12.00: în ședința Senatului în funcție se validează alegerile, la 

propunerea Biroului electoral central. 

Rectorul va prezenta raportul general al activităților pentru actualul mandat. 

 

III.7. 24 februarie 2016, ora 12.00: se întrunește noul Senat, care alege președintele și stabilește 

comisiile de specialitate. 

 

III.8. Pentru celelalte structuri și funcții de conducere din Institut, numirile (consultările și 

alegerile) se vor desfășura și valida conform Legii nr. 1/2011 și Cartei universitare. 

 

III.9. Până la data validării rectorului de către Minister, funcțiile de conducere sunt exercitate de 

cei care le ocupă în prezent. 

 

IV. Dispoziții finale: 

IV.1. Conform art. 130, al. 1b din Legea nr. 1/2011, persoanele care se află în relație de soți, 

afini și rude până la gradul al 3-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcții în care se află una în raport 

cu cealaltă, într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională, la orice nivel, în 

aceeași universitate. 

 

IV.2. Conform art. 213, al. 7 din Legea nr. 1/2011, o persoană nu poate ocupa funcția de rector 

în aceeași instituție, mai mult de două mandate succesive, complete. 

 

IV.3. Conform art. 214, al. 1 din Legea nr. 1/2011, funcțiile de conducere de rector, decan, 

director de departament nu se cumulează. 

 



 

 

IV.4. Studenții, cu consultarea Senatului, desemnează un membru în Consiliul de administrație 

dintre studenții propuși pentru Senat în Adunarea generală a studenților din Institut. 

 

IV.5. Revocarea din funcție a persoanelor alese se face pe baza legislației în vigoare. 

 

IV.6. Conform art. 214, al. 4, din Legea nr. 1/2011, „Hotărârile senatelor, ale consiliilor 

facultăților și ale departamentelor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, dacă numărul lor 

reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere 

au drept de vot deliberativ egal.” 

 

IV.7. Candidații la funcția de rector și de director de departament, pentru a fi aleși, trebuie să 

obțină cel puțin jumătate plus unu din numărul de voturi al celor prezenți la ședința de alegeri, dacă 

numărul celor prezenți reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. 

 

IV.8. Dacă nici un candidat nu a obținut cel puțin jumătate plus unu din voturi, se organizează un 

nou tur de scrutin la care participă numai primii doi clasați, în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi obținute. 

 

IV.9. Funcția de membru al Senatului, atât pentru personalul didactic și de cercetare, cât și 

pentru studenți, este ocupată în ordine descrescătoare de candidații care au obținut cele mai multe voturi 

în cadrul Adunării generale din Institut. 

 

IV.10. Persoanele care exercită o funcție de conducere în cadrul formațiunilor politice, pe durata 

mandatului, nu pot ocupa o funcție de conducere în Universitate, indiferent de nivel. 

 

IV.11. Conform art. 213, al. 4 din Legea nr. 1/2011, durata mandatului unui membru al Senatului 

universitar este de 4 ani. Reprezentanții studenților își încheie mandatul în momentul încheierii studiilor. 

 

IV.12. Desfășurarea ședinței de alegeri la toate nivelurile și structurile de conducere, inclusiv 

rezultatele votului, se consemnează într-un proces verbal, semnat de toți membrii Comisiei electorale 

respective. 

 

IV.13. Biroul electoral central, prin consultarea Oficiului juridic, va respinge orice candidatură 

care nu respectă prevederile Legii nr. 1/2011, Cartei, Codului de etică și ale prezentei metodologii. 

 

IV.14. Candidații cărora li s-a respins candidatura pot face contestație în termen de 48 de ore de 

la data comunicării. Contestațiile se depun la Biroul electoral central, care le înaintează 

Comisiei de contestații. Comisia le analizează și transmite candidatului rezultatul în termen de 

48 de ore, afișându-l și pe site-ul Institutului. 

 

Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică 

din Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov a fost aprobată în ședința Senatului Institutul 

Teologic Adventist din Cernica-Ilfov din 26 noiembrie 2015. 

 

 

Președinte Senat, 

Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan 


