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Preambul

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.1/2011 a educației naționale;

- H.G. nr. 681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat;

- Ordinul MEN nr. 6129/2016;

- Cartei UNATC;

- Regulamentului  de  organizare  și  desfășurare  a  programului  de  studii

universitare de doctorat și de funcționare a școlii doctorale al UNATC;

- Deciziei Rectorului UNATC nr. 178/2020;

- Deciziei Rectorului UNATC nr. 224/2020;

Art.1. Prezenta  metodologie  reglementează  organizarea  alegerilor  unui

membru al CSUD, ales prin votul conducătorilor de doctorat din cadrul școlii

doctorale a UNATC.

Art. 2. CSUD al UNATC este compus din 7(șapte) membri, dintre care unul este

ales prin vot universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat din

cadrul școlii doctorale a UNATC.

Art. 3. Pot fi membri ai CSUD UNATC persoanele care îndeplinesc  următoarele

criterii:

a) sunt persoane din cadrul UNATC sau din afara acesteia;

b) sunt persoane din ţară sau din străinătate;

c) sunt personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi

socioeconomice relevante;

d) au dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate;
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e)  îndeplineasc  standardele  minimale  şi  obligatorii  pentru  acordarea

atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD,

prevăzute prin O.M.E.N. nr. 6129/2016;

f) nu au împlinit vârsta de pensionare până la data votului.

Art.4. Întreaga  procedură  de  alegeri  va  fi  coordonată  de  către  o  Comisie

electorală, cu următoarele atribuții:

a) întocmirea listei de alegători, în conformitate cu prev. art. 9 alin. 4 din

H.G. nr. 681/2001, în termen de maximum două zile lucrătoare de la numire;

b) pregătirea resurselor necesare derulării procesului de vot, astfel încât

să se asigure caracterul secret al acestuia;

c) primirea, verificarea candidaturilor și validarea acestora;

d) stabilirea programului de vot, ținând cont de recomandările ce țin de

distanțare socială;

e)  anunțarea  tuturor  alegătorilor  cu  privire  la  perioada,  programul,

modaliatatea votului;

f) validarea rezultatelor votului și soliționarea eventualelor contestații;

g)  transmiterea  către  rectorat  a  procesului-verbal  de  validare  a

rezultatelor votului.

Art. 5. Validarea alegerilor și a rezultatului acestora.

Art.5.1. Cvorumul minim pentru validarea alegerilor este de 2/3 din numărul

de votanți

Art. 5.2. Fiecare votant poate vota un singur candidat dintre cei validați.

Art. 5.2. Se declară ales candidatul care a întrunit cele mai multe voturi,

dacă  acesta  a  întrunit  majoritatea  simplă  (jumătate  plus  unu)  din  totalul

voturilor.  În  cazul  în  care nici  un candidat  nu obţine voturile  necesare la

primul tur de scrutin, se trece la un nou scrutin,  în competiţie rămânând

primii doi clasaţi. 
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Art. 5.3. În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea

simplă a numărului de votanți, sau în caz  de balotaj, se organizează un nou

tur de scrutin între primii doi candidați.

Art. 5.4.  Cel de-al doilea tur se organizează conform regulilor de la primul

tur, între cei doi candidați rămași.

Art.6. Calendarul alegerilor.

Art. 6.1. Anunțul privind începerea perioadei de depunere a candidaturilor

va fi comunicat conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-UNATC și va fi

afișat pe site-ul unatc.ro, în secțiunea ,,Școala doctorală”  în termen de 3 zile de

la vacantarea poziției de membru ales în CSUD.

Art. 6.2. Candidaturile se vor depune la Rectorat în perioada 4 - 17 octombrie

2022.

Art.  6.3. Comisia  electorală  validează  sau  invalidează  candidaturile  în

maximum două zile de la data depunerii candidaturilor.

Art.  6.4. Comisia  electorală  anunță  toți  alegătorii  asupra  candidaților

validați și asupra tuturor informațiilor necesare votului în aceeași zi în care

validează candidaturile.

Art. 6.5. Votul va avea loc în maximum cinci zile de la validarea candidaților.

Art. 6.6. Validarea rezultatelor votului va avea loc în maximum o zi de la

data votului.

Art.  6.7. Contestațiile  referitoare  la  rezultatul  votului  se  pot  depune  în

termen de maximum două zile lucrătoare de la validarea rezultatelor.

Art. 6.8. Constațiile vor fi soluționate de către Comisia electorală în cel mult

o zi de la expirarea termenului de contestații.

Art. 6.9. În termen de cel mult 5 zile de la validarea finală a rezultatului

votului, Rectorul emite decizia de numire a membrului CSUD ales în condițiile

prev. art. 9 alin. 4 din H.G. nr. 681/2011.
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Art. 6.10. În cazul în care este necesară organizarea turului al doilea, acesta

va avea loc în prima zi lucrătoare de după validarea rezultatelor din primul

tur. Termenele prevăzute la art. 6.8. și 6.9. se decalează corespunzător.

Art.  7. Comisia  electorală  este  numită  prin  Decizie  a  Rectorului,  după

consultarea membrilor CSUD.

Prezenta metodologie a fost aprobată de către Senatul UNATC în ședința din

8.05.2020 și actualizată în ședința din data de 28 septembrie 2022.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Liviu LUCACI
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ANEXĂ

CALENDAR ALEGERI

Afișare alegeri pe site-ul  UNATC: 4 octombrie 2022

Depunere candidaturi: 4 - 17 octombrie 2022

Validare candidaturi: 18 - 19 octombrie 2022

Vot: 20 octombrie 2022

Validare rezultate: 21 octombrie 2022

Depunere contestații: 24 – 25 octombrie 2022

Soluționare contestații și validare finală: 26 octombrie 2022

Emiterea deciziei Rectorului de numire a membrului ales în CSUD: 26 – 31 octombrie 

2022
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