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METODOLOGIA DE ALEGERI 

la nivelul 

Senatului Universităţii „Tibiscus” din  Timişoara 

pentru mandatul universitar 2023-2027 

 
Art. 1. 

(1)  Alegerea membrilor Senatului Universităţii „Tibiscus” din  Timişoara (numită în continuare 

Universitatea) se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale 

cu modificările ulterioare, conform Regulamentului de alegeri a structurilor şi funcţiilor de 

conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a prevederilor cuprinse în Carta 

Universităţii şi a prezentei Metodologii, avizată favorabil de Consiliul de Administrație.  

(2) Fiecărei facultăți îi revine un număr de locuri în noul Senat universitar, număr stabilit în 

fucție de normele precizate în Carta UTT. În mandatul universitar 2023-2027 Senatul este 

format din 17 de membri, dintre care 11 cadre didactice, 1 reprezentant al CA și 5 studenți, 

reprezentați ai celor 4 facultăți care funcționează în universitate la data alegerilor.  

(3) La alegerile pentru mandatul 2023-2027, numărul alocat ca membrii în Senatul universitar 

este următorul: 

a) Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată: 2 cadre didactice sau de 

cercetare, 1 student. 

b) Facultatea de Drept şi Administraţie Publică: 2 cadre didactice sau de cercetare, 2  

studenți. 

c) Facultatea de Psihologie: 3 cadre didactice sau de cercetare, 1 student  

d) Facultatea de Ştiinţe Economice: 4 cadre didactice sau de cercetare, 1 student. 

e) Reprezentant din partea Consiliului de administrație – 1 cadru didactic sau de 

cercetare. 

 

 (4) Toate cadrele didactice şi de cercetare reprezentanţi ai unei facultăţii în Senatul universitar 

sunt alese prin vot universal, direct şi secret al cadrelor didactice şi de cercetare titulare în 

facultate. Fiecare facultate îşi alege proprii reprezentanţi în Senat.   

 

Art. 2.  

(1) La nivelul universității se va amenaja o secție de votare unde se va organiza scrutinul pentru 

alegerea membrilor senatului. Membrii BEUN, desemnaţi la fiecare facultate, nu trebuie să facă 

parte din facultatea la care este repartizat.  

(2) Fiecare secţie de votare va folosi o ştampilă cu inscripţia „VOTAT” şi o ştampilă cu 

inscripţia „ANULAT”.  

 

Art. 3. 

(1) Condiţia ca alegerile reprezentanţilor facultăţilor pentru constituirea Senatului universitar să 

fie validate este ca participarea la vot să fie în procent de 2/3 din totalul celor cu drept de vot - 

cadre didactice şi de cercetare titulare din facultate.  

(2) În situaţia, în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin, prevăzute în 

alineatul precedent, se va organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de maxim 7 zile 

calendaristice de la primul tur. 

(3) În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea membrilor studenţi, al doilea tur de 

scrutin este considerat valid indiferent de numărul participanţilor la vot. 

 

Art. 4. BESV este responsabil pentru următoarele acţiuni: 

a) întocmirea listelor de vot; 

b) informarea privind locaţia secţiei de votare și intervalul orar in care se desfășoară 

alegerile; 

c) afişarea listelor de vot; 
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d) redactarea și distribuirea buletinelor de vot (conform modelului din Anexa 2); 

e) consemnarea în tabele electorale a participării la vot și numărarea voturilor; 

f) întocmirea procesului verbal de consemnare a rezultatelor votului și înaintarea acestuia 

către BEUN (conform modelului din Anexa 3). 

 

Art. 5. Candidaturile pentru membrii Senatului se depun la decanatele facultăților şi trebuie să 

conţină o cerere, completată conform modelului din Anexa 1. 

 

Art. 6. 

(1) Toate cadrele didactice şi de cercetare cu drept de vot  se vor prezenta la şedinţa de alegeri, 

începând cu ora stabilită în calendarul de alegeri. 

(2) La începutul şedinţei, preşedintele secţiei de votare va prezenta modalitatea de vot şi apoi 

va începe votarea propriuzisă. 

(3) După finalizarea votării, cadrele didactice şi de cercetare vor părăsi sala de vot şi vor 

aştepta rezultatul  votului. 

(4) În cazul în care există voturi egale pentru ultimul loc aferent normei de reprezentare în 

Senat, se va trece la balotaj, reluându-se votul până când se va putea face departajarea dintre 

candidaţi. 

 

 Art. 7. Listele de vot se întocmesc în ordine alfabetică a candidaților şi conțin: numărul curent, 

nume şi prenume, CNP, semnătura (conform modelului din Anexa 4).  

 

Art. 8. 

(1) Modalitatea concretă de vot constă în aplicarea ştampilei „VOTAT” în pătratul din dreptul 

numelui candidatului/candidaților pentru care se optează.  

(2) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila „VOTAT” 

pentru cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit fiecărei facultăţi, în 

interiorul pătratului corespunzător.  

(3) Buletinele de vot sunt nule pentru oricare din următoarele cazuri:  

 - dacă este aplicată ştampila „VOTAT” pentru mai mulţi candidaţi din listă, decât 

numărul atribuit fiecărei facultăţi;  

 - dacă este aplicată ştampila „VOTAT” în afara dreptunghiului care indică opțiunea de  

 vot; 

 - dacă pe buletinul de vot sunt scrieri realizate de votant. 

(4) Buletinele de vot sunt albe, dacă nu este aplicată ştampila „VOTAT” pentru nici un 

candidat din lista facultăţii;  

  

Art. 9. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează: carte de 

identitate/buletin de identitate/pașaport.  

 

Art. 10. Biroul electoral al secţiei de votare identifică și consemnează în tabele electorale 

participarea la vot. 

 

Art. 11. 

(1) Imediat după încheierea procedurii de vot, se trece la numărarea și validarea voturilor 

valabil exprimate.  

(2) La toate operaţiunile necesare de numărare a voturilor participă membrii Biroului electoral 

al secţiei de votare şi observatorul BEUN.  

(3) După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al Secţiei de votare în prezenţa 

membrilor biroului electoral, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se 
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realizează prin aplicarea ştampilei „ANULAT”. Se consemnează distinct, în procesul-verbal, 

numărul buletinelor de vot anulate. 

(4) După aceste operaţiuni, se procedează la deschiderea urnei. Preşedintele Biroului Electoral 

al secţiei de votare citește, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, opțiunea votată şi arată 

buletinul de vot celor prezenţi. Pe un formular elaborat de Biroul electoral al secţiei de votare, 

unul dintre membrii Biroului electoral al secţiei de votare consemnează opţiunea care rezultă 

prin citirea fiecărui buletin de vot. 

(5) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către preşedinte, într-un 

pachet separat pentru fiecare opțiune supusă votării. 

(6) Pentru buletinele de vot nule şi voturi albe se fac pachete separate. 

    

Art. 12.  

(1) Orice contestaţie sau sesizare se formulează în scris şi se înregistrează la BCSV.  

(2) Se consideră alese ca membrii în Senatul universitar cadrele didactice care au obţinut 

majoritatea de voturi din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi, în ordinea 

descrescătoare a voturilor primite pentru ocuparea funcţiei la care au candidat, în limita celor 2 

sau 4 poziții de membru al senatului universitar. 

(3) În cazul în care 2 sau mai mulţi candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, se organizează 

al doilea tur de scrutin, la care participă candidaţii aflaţi la egalitate de voturi şi în urma căruia 

sunt declaraţi câştigători candidaţii clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

obţinute. 

 (4) Biroul Electorat al Secției de Votare (BESV) al facultății consemnează rezultatele într-un 

proces-verbal al ședinței de alegeri, a membrilor senatului, contrasemnat de observatorul 

desemnat de BEUN (Biroul Electoral al Univeristății) să participe la alegeri. 

(5) BESV înaintează către  BEUN procesul verbal cu rezultatele alegerilor pentru membrii în 

senatul universitar, cadre didactice și studenți, pentru mandatul 2023-2027. 

(6) BEUN comunică Consiliului de Administrație rezultatele alegerilor pentru noul Senat 

universitar. 

(7) Rectorul Universităţii dispune publicarea componenţei nominale a Senatului universitar 

nou-ales pe site-ul universității, pentru informarea comunităţii universitare asupra rezultatului 

alegerilor. 

 

Art. 13. Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului UTT din data de 22.12.2022, 

cu avizul favorabil al Consiliului de Administrație al Universității „Tibiscus” din Timișoara. 

 

 

 

Conf. univ. dr. Florentina-Anica PINTEA 

Vicepreședintele Senatului Universității ”Tibiscus” din Timișoara 

 

 

 



 

 

  Anexa 1 

 

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara  

Facultatea ____________________________ 

Nr.________/___________  

 

 

FORMULAR DE CANDIDATURĂ  

pentru funcţia de membru 

 în Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 

 

 

Subsemnatul:  

Numele si prenumele ____________________________________ 

Gradul didactic ______________________________________________  

Titular la departamentul _______________________________________  

Facultatea __________________________________________________  

Depun candidatura pentru  

Functia de  Membru în Senatul universitar  

Din partea  Facultăţii  _________________________________________ 

 

Declar pe proprie raspundere că in cazul în care voi fi ales voi intra/nu voi intra 

în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, în sensul celor prevăzute 

de Legea educaţiei nr. 1/2011şi de  Carta Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.  

 

 

 

 

  Data                                                                              Semnătură  candidat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 2 

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara      

 

                                  

BULETIN DE VOT 

pentru alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice şi 

de cercetare în Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 

din partea Facultăţii ___________________________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidaţilor 

(în ordine alfabetică) 

Gradul 

didactic 

VOTUL 

Opţiunea de vot 

1.     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 3 

 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA                                                                          

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE (BESV) 

FACULTATEA ______________________________________ 

 

 

PROCES-VERBAL 

privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ........................, organizate la 

nivelul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru desemnarea reprezentanţilor 

cadrelor didactice şi cercetătorilor în 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

 a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:  

b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente 

în secția de votare:  

c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea 

respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g: 

 d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:  

e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: pct. e </= 

[pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:  

f. numărul voturilor nule: 

 g. numărul voturilor albe: 

 h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat: 

 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele candidaţilor Nr. voturilor valabil exprimate 

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

 

 

i. Membrii aleşi în Senatul Universitar, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, potrivit 

normei de reprezentare:  

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele candidaţilor Nr. voturilor valabil exprimate 

   

   

   

 

 

 

Preşedintele biroului electoral  

al secţiei de votare 

 

…………………….. 

                                                Membrii biroului electoral  

                                  al secţiei de votare 

 

 …………………………….. 

                                                                                 …………………………….. 

Observator BEUN 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa 1. (dacă este cazul) 

      

La  Procesul verbal 

privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ........................, organizate la 

nivelul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru desemnarea reprezentanţilor 

cadrelor didactice şi cercetătorilor în SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

L A    B A L O T A J 

 

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:  

b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente 

în secția de votare:  

c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea 

respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g: 

 d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:  

e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: pct. e </= 

[pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:  

f. numărul voturilor nule: 

 g. numărul voturilor albe: 

 h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat: 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele candidaţilor Nr. voturilor valabil exprimate 

   

   

   

   

 

i. Membrii aleşi în Senatul Universitar, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, potrivit 

normei de reprezentare:  

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele candidaţilor Nr. voturilor valabil exprimate 

   

   

   

 

Preşedintele biroului electoral  

al secţiei de votare 

…………………….. 

                                                Membrii biroului electoral  

                                  al secţiei de votare 

 …………………………….. 

                                                                                 …………………………….. 

Observator BEUN 

 

…………………….. 

 



 

 

 

 

   

Anexa 4 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE (BESV) 

FACULTATEA ________________________________________ 

 

 

LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE   

DIN CADRUL FACULTĂŢII DE _______________________ 

CU DREPT DE VOT LA ALEGERILE PENTRU SENAT 

DIN DATA DE ________________ 

 

 

Nr.crt. Nume şi prenume CNP Semnătura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Preşedintele biroului electoral  

al secţiei de votare 

 

…………………….. 

                                                Membrii biroului electoral  

                                  al secţiei de votare 

 

 …………………………….. 

                                                                                 …………………………….. 

Observator BEUN 

 

…………………….. 

 


