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METODOLOGIE DE ALEGERE
a
DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT
şi a
CONSILIILOR DEPARTAMENTELOR

Art. 1. (1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea
operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de
Consiliul departamentului.
(2) Consiliul departamentului se constituie din directorul de departament ales şi
membrii aleşi ai consiliului.
(3) Numărul membrilor ce se alătură directorului de departament în Consiliul
departamentului reprezintă aproximativ 1/10 din numărul cadrelor didactice şi de
cercetare titulare ale departamentului.
(4) Directorul de departament şi membrii Consiliului departamentului se aleg
dintre cadrele didactice şi de cercetare titulare ale respectivului departament.
Art. 2. Alegerea directorului de departament şi a membrilor Consiliului
departamentului se face prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare ale departamentului.
Art. 3. Candidaţii la funcţia de director de departament depun planul managerial
şi CV-ul la secretariatele facultăţilor, în perioada prevăzută de Calendarul
alegerilor din Universitate.
Art. 4. Directorul de departament în funcţie convoacă şedinţa de alegeri,
anunţând ziua, ora şi locul de desfăşurare, cu respectarea Calendarului alegerilor
stabilit la nivelul Universitatii.
Art. 5. (1) Şedinţa de alegeri este condusă de cel mai în vârstă cadru didactic
titular prezent care nu este şi candidat.
(2) Şedinţa de alegeri este valabil întrunită dacă numărul celor prezenţi reprezintă
cel puţin două treimi din numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
departament.
(3) Dacă la data primei convocări nu este realizat cvorumul, va fi programată o
nouă şedinţă de alegeri, în termen de maximum 2 zile, cu încadrarea în calendarul
alegerilor, şedinţă care îşi va desfăşura lucrările indiferent de numărul celor
prezenţi.
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Art. 6. (1) În cadrul şedinţei de alegeri valabil întrunite, se stabileşte o Comisie de
numărare a voturilor, a cărei componentă este decisă de cei prezenţi.
(2) Persoana care conduce şedinţa de alegeri invită candidaţii la funcţia de
director de departament, în ordine alfabetică, pentru a-şi prezenta programul
managerial. În continuare, cei prezenţi votează utilizând buletine de vot pe care au
fost înscrise numele candidaţilor.
Art. 7. (1) Este ales director de departament candidatul care întruneşte minimum
jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenţi.
(2) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit jumătate plus unu din numărul
voturilor celor prezenţi, se procedează la un nou tur de scrutin, pe buletinul de vot
fiind înscrişi candidaţii clasaţi pe primele două locuri în primul tur de scrutin, în
ordinea numărului de voturi obţinute. Este declarat director de departament
candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art. 8. (1) Ulterior alegerii directorului de departament, în aceeaşi şedinţă, se
desemnează prin vot membrii Consiliului departamentului.
(2) Pe buletinele de vot se inscripţionează numele persoanelor propuse de cei
prezenţi şi ale celor care se autopropun, drept candidaţi pentru Consiliul
departamentului.
(3) Sunt desemnaţi în Consiliul departamentului, în limita numărului stabilit
conform Art.1.(3) al prezentei Metodologii, candidaţii care au obţinut cele mai
multe voturi.
Art. 9. Lucrările şedinţei de alegeri sunt consemnate într-un proces verbal care se
va arhiva împreună cu buletinele de vot.

Notă: Prezenta Metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului
Universităţii din Craiova, la data de 08.09.2011.
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