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METODOLOGIE 
PRIVIND ALEGEREA DIRECTORILOR DE DEPARTAMENTE  

ŞI A STRUCTURILOR DE CONDUCERE  DE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR ÎN 
CADRUL UNIVERSITĂŢII “PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ 

 
 

În cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, alegerile Directorilor de 
Departamente şi a structurilor de conducere la nivelul Departamentelor se realizează în 
baza unui grafic stabilit de Biroul Permanent al Senatului care va fi transmis la 
Departamente în timp util în vederea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor. 
 
Art. 1  În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, structurile 

şi funcţiile de conducere din Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş sunt:  
- Senatul universitar; 
- Consiliul facultăţii; 
- Consiliul departamentului; 
- Rector, prorectori, director general administrativ la nivelul universităţii; 
- Decan, prodecani, la nivelul facultăţii; 
- Director de departament, la nivelul departamentului; 
- Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, la nivelul Şcolii 

doctorale  
 
Art. 2 În cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş alegerile la nivelul 

Departamentelor se vor face în luna decembrie 2015. 
 
Art. 3   Criteriile de înfiinţare a Departamentelor: 

- asigurarea omogenităţii educaţiei pe specializările autorizate şi acreditate; 
- asigurarea unei independenţe financiare şi a unui management pe bază de 

centre de educaţie (venituri/cheltuieli); 
- existenţa unui centru de cercetare de specialitate în care să se regăsească 

minim 80% din membrii Departamentului; 
- departamentul să gestioneze minim un masterat şi să aibă cel puţin un centru 

de cercetare; 
- să aibă tradiţie în organizarea de manifestări ştiinţifice; 
- să grupeze în planurile de învăţământ discipline care să justifice prezenţa 

membrilor Departamentului în structura acestuia. 
 

Art. 4  În cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş sunt organizate 
următoarele Departamente: la Facultatea de Inginerie – 2 Departamente, la 
Facultatea de Ştiinţe şi Litere – 3 Departamente, la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Juridice şi Administrative – 3 Departamente, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic şi Centrele educaţionale independente 
subordonate Senatului Universitar, aşa cum sunt ele detaliate în Anexa 1 la 
prezenta Metodologie., 

 
Art. 5  Pentru buna desfăşurare a alegerilor, Biroul Permanent al Senatului va desemna 

un membru al Senatului, din afara specializărilor implicate direct, pentru 
organizarea şi coordonarea şedinţei de alegeri la nivelul Departamentului. 
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Art. 6 Coordonatorul din partea Senatului desemnează o persoană responsabilă cu 
redactarea procesului-verbal al şedinţei de alegeri. 

 
Art. 7  Directorul de Departament se alege prin vot universal, direct şi secret al tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament.  Acesta va face parte 
de drept din Consiliul facultăţii, alături de decan, prodecani. 

 
Art. 8  Funcţia de director de departament poate fi ocupată de orice membru al 

departamentului care se impune prin valoare ştiinţifică, demonstrează calităţi 
manageriale corespunzătoare funcţiei şi este un membru respectat al 
comunităţii academice.  

 
Art. 9  (1) Alegerea Directorului de Departament se va face după următoarea 

procedură: se înscrie pe buletinul de vot numele membrilor din departament 
care au calitatea de candidaţi. Calitatea de candidat se obţine din propuneri sau 
prin depunere de candidatură anunţate public cu cel puţin 5 zile calendaristice 
înaintea desfăşurării şedinţei de alegeri. Candidaturile depuse vor fi însoţite de 
un CV şi programul managerial. Depunerea şi înregistrarea oficială a 
documentelor (scrise şi pe suport magnetic) privind candidaturile se vor face la 
registratura universităţii, se vor afişa pe site-ul universităţii şi la avizierul 
departamentului. 

  (2) Propunerile de candidaţi pot fi făcute în scris de cel puţin 1/3 din membrii 
Departamentului, cu acceptul persoanei în cauză şi vor fi însoţite de CV şi 
program managerial. 
(3)  Se supune votului secret această listă. Dacă un candidat obţine 1/2+1 din 
numărul voturilor exprimate al membrilor prezenţi la data alegerilor, minim 2/3 
din membrii care compun Departamentul acesta va fi declarat Director de 
Departament. Dacă niciunul  din candidaţi nu obţine majoritatea simplă se 
procedează în continuare la al doilea tur de scrutin cu primii 2(doi) clasaţi. Dacă 
nici în urma acestei proceduri nu se reuşeşte departajarea între primii 2(doi) 
clasaţi se va trece la procedura de la alin. 4 al prezentului articol. 
(4)  Dacă până cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea şedinţelor de alegeri nu 
sunt făcute propuneri de candidaturi sau nu se depun candidaturi în nume 
propriu, pe buletinul de vot cu care se începe alegerea vor fi înscrise obligatoriu 
din oficiu numele tuturor cadrelor didactice din Departament, trecându-se apoi 
la procedura de vot menţionată mai sus. În cazul alegerii în acest mod a 
Directorului de Departament, mandatul acestuia este interimar, de un an, după 
care se procedează la noi alegeri. 

 
Art. 10 Funcţiile de conducere la nivel de universitate şi facultate (rector, prorector, 

decan, prodecan) NU se pot cumula cu funcţia de Director de Departament (art. 
214 alin. (1) din Legea nr. 1/2011) cu respectarea prevederilor art. 295 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011 cu privire la incompatibilităţi. 

 
Art. 11 Consiliul Departamentului se alege în aceeaşi zi şi va fi format din 3-5 membri, 

aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulare din departament. Mandatul membrilor consiliului 
departamentului este de 4(patru) ani. La vacantarea funcţiei de membru al 
Consiliului Departamentului se organizează alegeri parţiale în termen de o lună 
de la data vacantării funcţiei. 
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Art. 12 La vacantarea funcţiei de Director de Departament se procedează la alegeri 
parţiale în termen de 3(trei) luni de la vacantarea funcţiei. 

 
Art. 13 Rezultatele votului şi procesul verbal se transmit secretarului şef al universităţii, 

având avizul Consiliului facultăţii. Acestea vor fi validate de Senatul universitar. 
 
Art. 14 Contestarea alegerilor la acest nivel se poate face în termen de 24 de ore de la 

data finalizării lor, prin depunerea şi înregistrarea unei contestaţii la decanatul 
facultăţii. Soluţionarea contestaţiei se va face de către Consiliu facultăţii, în 
termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia. 

 
Art. 15 Alegerea Directorilor Centrelor educaţionale independente din subordinea 

Senatului universitar se face după următoarea procedură: rectorul nou ales face 
propuneri pentru aceste funcţii. Lista propusă de rector se va supune votului 
Senatului. Candidaţii care obţin 1/2+1 din numărul voturilor exprimate al 
membrilor prezenţi la data alegerilor, minim 2/3 din membrii Senatului, sunt 
declaraţi aleşi. Dacă unii din candidaţi nu vor obţine 1/2+1 din numărul 
voturilor exprimate, rectorul va face noi propuneri şi se va organiza un nou tur 
de scrutin. 

 
Art. 16 Pentru transparenţă decizională prezenta Metodologie privind alegerea 

Directorilor de Departamente şi a structurilor de conducere la nivelul 
Departamentelor se afişează pe site-ul universităţii, www.upm.ro. 

 
Prezenta Metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului din data de 18 noiembrie 
2015. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upm.ro/
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Anexa 1  
 
 

DEPARTAMENTE LA FACULTATEA DE INGINERIE 
 

NR. 
DEP. 

DENUMIRE DEPARTAMENT 
PROGRAMELE DE STUDII DE 
LICENŢĂ 

NR. 
PERS. 

1. 
DEPARTAMENTUL DE 
INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI 
MANAGEMENT 

Tehnologia construcţiilor de 
maşini 17 Inginerie economică 
industrială 

2. 
DEPARTAMENTUL DE 
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI 
CALCULATOARE 

Automatică şi informatică 
aplicată 18 Ingineria sistemelor 
electroenergetice 

 
 
 

DEPARTAMENTE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE 
 

NR. 
DEP. DENUMIRE DEPARTAMENT 

PROGRAMELE DE STUDII DE 
LICENŢĂ 

NR. 
PERS. 

1. DEPARTAMENTUL DE 
INFORMATICĂ 

Informatică 11 

2. DEPARTAMENTUL DE 
FILOLOGIE 

Limbi moderne aplicate 

18 Limba şi literatura română - 
Limba şi literatura engleză 
Comunicare şi relaţii publice 

3. 
DEPARTAMENTUL DE 
ISTORIE ŞI RELAŢII 
INTERNAŢIONALE 

Istorie 

11 
Relaţii internaţionale şi 
studii europene 
Ştiinţe politice 

 
 
 

DEPARTAMENTE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE JURIDICE ŞI 
ADMINISTRATIVE 

 
NR. 

DEP. DENUMIRE DEPARTAMENT 
PROGRAMELE DE STUDII 
DE LICENŢĂ 

NR. 
PERS. 

1. 
DEPARTAMENTUL DE 
MANAGEMENT 

Management  16 + 1 pe 
perioadă 

determinată 
Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

2. 
DEPARTAMENTUL DE 
FINANŢE - CONTABILITATE 

Contabilitate şi informatică 
de gestiune 

 
16 

Finanţe şi bănci 

3. DEPARTAMENTUL DE DREPT 
ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Administraţie publică 
18 Drept 

 



Metodologie privind alegerea directorilor de departamente şi a structurilor de conducere  de 
la nivelul departamentelor în cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş 

2015 

 

5 
 

 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
 

NR. 
DEP. DENUMIRE DEPARTAMENT NR. PERS. 

1. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI 
DIDACTIC 3 

 
 
 

CENTRE EDUCAŢIONALE INDEPENDENTE SUBORDONATE SENATULUI 
UNIVERSITAR  

 
NR. 

DEP. DENUMIRE DEPARTAMENT 
PROGRAMELE DE STUDII DE 
LICENŢĂ 

NR. 
PERS. 

1. CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU 
FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Management  
 Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
Drept 
Limba şi literatura română - 
Limba şi literatura engleză 

2. 
CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI 
PERFECŢIONARE 

  
 

3. 
CENTRUL DE MANAGEMENT AL 
CALITĂŢII 

  

 
 

 


	2015

