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Modificări la Regulamentul cuprinzând Metodologia privind alegerile 
structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest din Timișoara 

pentru mandatul 2020 – 2024, 
valabile numai pentru alegerile parțiale din luna iulie 2020 

 
 

Având în vedere alegerile parțiale pentru funcțiile şi structurile de conducere 
ale U.V.T., care se vor desfășura în luna iulie 2020, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, 

 
Modificările aduse la Regulamentul cuprinzând Metodologia privind 

alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest din 
Timișoara pentru mandatul 2020 – 2024, valabile numai pentru alegerile parțiale 
din luna iulie 2020, sunt următoarele: 
 

- Modificarea art. 3 din Regulament, în sensul că: “Procesul de alegeri 
pentru funcția de director de departament, pentru mandatele de membru în Senat, în 
consiliul unui departament, în consiliul unei școli doctorale, în consiliul facultății se 
va desfăşura la sediul U.V.T., în două tururi, conform calendarului alegerilor”. 

 
- Modificarea art. 5 alin. (1) din Regulament, în sensul: “Candidaturile 

pentru toate funcțiile de conducere și pentru un mandat în orice structură de 
conducere se transmit online, în format pdf, la adresa de e-mail 
alegeri.uvt.iulie2020@e-uvt.ro şi vor primi un număr de înregistrare de la 
Registratura UVT.  

 
- Modificarea art. 6 alin. (4) din Regulament, în sensul: “Pe durata stării de 

urgenţă sau de alertă, conform calendarului alegerilor parţiale din luna iulie 2020, 
va fi organizată câte o dezbatere publică online pentru fiecare nivel la care se 
desfășoară alegerile: departament, școală doctorală, facultate, IOSUD-UVT și 
universitate. Aceste dezbateri publice online vor avea drept obiect programele 
manageriale ale candidaților la funcțiile de conducere și dezideratele pe care 
candidații și le propun în calitatea de membru al structurilor de conducere. La aceste 
dezbateri online vor participa candidații la funcțiile de conducere, respectiv 
candidații care doresc să fie aleși în structurile de conducere, și membrii corpului 
electoral de la nivelul la care se desfășoară alegerile”. 
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- Modificarea art. 6 alin. 11 din Regulament, în sensul că: “Pentru toate 

funcțiile și structurile de conducere pentru care se organizează alegeri, dreptul la vot 
se exercită în cabine de vot special amenajate în secțiile de votare. În sediul central 
al U.V.T. se va desfășura procesul de votare pentru alegerea membrilor consiliilor 
facultăților, membrilor senatului, directorilor de departament și a membrilor în 
consiliul departamentului”. 

 
- Modificarea art. 20 din Regulament, în sensul că: “Alegerile la nivelul 

departamentelor se vor desfășura conform calendarului alegerilor, la sediul U.V.T. – 
Bd. V. Pârvan, nr. 4, între orele 12 – 18, şi se va proceda la vot în cabinele de votare 
special amenajate în secțiile de votare”. 
 
 - Modificarea art. 24 din Regulament, în sensul că: “Alegerile la nivelul 
școlilor doctorale se vor desfășura conform calendarului alegerilor, la sediul UVT – 
Bd. V. Pârvan, nr. 4, între orele 12 – 18, şi se va proceda la vot în cabinele de votare 
special amenajate în secțiile de votare”. 

 
- Modificarea art. 27 alin. (1) din Regulament, în sensul: “Candidaturile 

pentru consiliul facultății se transmit online, în format pdf, la adresa de e-mail 
alegeri.uvt.iulie2020@e-uvt.ro şi vor primi un număr de înregistrare de la 
Registratura UVT”.  
 

- Modificarea art. 31 din Regulament, în sensul că: “Pe durata stării de 
urgenţă sau de alertă, în perioada cuprinsă între ultima zi de depunere a 
candidaturilor și preziua alegerilor, se va organiza online, conform calendarului 
alegerilor parţiale din luna iulie 2020, o adunare generală a tuturor membrilor 
facultății respective, în cadrul căreia toți candidații la un mandat în consiliul 
facultății își vor prezenta dezideratele pe care și le propun privind evoluția facultății. 
După aceste prezentări, urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 
- Modificarea art. 34. alin. (1) din Regulament, în sensul: “Candidaturile 

pentru Senat se transmit online, în format pdf, la adresa de e-mail 
alegeri.uvt.iulie2020@e-uvt.ro şi vor primi un număr de înregistrare de la 
Registratura UVT”.  
   
 - Modificarea art. 38 din Regulament, în sensul că: “Pe durata stării de 
urgenţă sau de alertă, se va organiza online, conform calendarului alegerilor parţiale 
din luna iulie 2020, o adunare generală a tuturor cadrelor didactice și de cercetare 
din U.V.T., în cadrul căreia toți candidații la un mandat în Senat își vor prezenta 
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dezideratele pe care și le propun privind evoluția universității. După aceste 
prezentări, urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri ce pot fi adresate tuturor 
candidaților de către participanți. 
 
 - Modificarea art. 59 alin. (1) din Regulament, în sensul că: “În luna iulie 
2020, pe durata stării de urgenţă sau de alertă, adunările generale organizate online  
la nivelul facultăților, IOSUD-UVT și universitate vor fi prezidate de către decanul 
de vârstă prezent la adunarea generală online, care nu candidează.  

(2) Procesul-verbal al fiecăreia dintre adunările generale online consacrate 
dezbaterii dezideratelor candidaților vor fi întocmite de secretarul șef al facultății, 
respectiv secretarul IOSUD-UVT și secretarul șef al UVT și va fi trimis, în termen 
de 24 de ore, la adresa de e-mail alegeri.uvt.iulie2020@e-uvt.ro, şi vor primi un 
număr de înregistrare de la Registratura UVT. 

 
  
 
 
 
 
 

Aprobat în Ședința Senatului din 07.07.2020. 
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