Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară Iaşi

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de
conducere ale IOSUD din USAMV Iaşi
I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1. În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/5.01.2011, cu HG 681/2011, privind
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi cu prevederile Cartei universitare a USAMV
Iaşi, se organizează alegeri în structurile și funcțiile de conducere din IOSUD - USAMV Iaşi în
perioada 24 oct. 2019 – 27 martie 2020.
Art. 2. (1) Structurile de conducere în IOSUD - USAMV Iaşi sunt: Consiliul pentru Studiile
Universitare de Doctorat (CSUD) şi Consiliul Şcolii Doctorale (CSD).
(2) Funcţiile de conducere în IOSUD - USAMV Iaşi sunt: directorul Consiliului pentru Studiile
Universitare de Doctorat la nivelul Universității, asimilat funcţiei de prorector şi directorul şcolii
doctorale, asimilat funcției de director de departament;
Art. 3. (1) Alegerile în structurile de conducere sunt organizate de către Biroul electoral al
universității, conform calendarului de alegeri şi normelor de reprezentare ce se aprobă de senatul
universitar. Alegerile în structurile de conducere se realizează în următoarea succesiune:
consiliul școlii doctorale;
consiliul pentru studiile universitare de doctorat.
(2) Alegerea în structurile de conducere se face prin vot universal, direct, secret și egal (fiecare
votant are dreptul la un singur vot), de către:
- conducătorii de doctorat din școala doctorală, pentru reprezentanții lor în Consiliul școlii
doctorale și studenții-doctoranzi pentru reprezentanții lor în Consiliul școlii doctorale;
- conducătorii de doctorat din cadrul școlilor doctorale, pentru reprezentații acestora în Consiliul
Studiilor Universitare de Doctorat și studenții-doctoranzi din Universitate, pentru reprezentanții lor
în acest consiliu.
Art. 4. Alegerile în funcțiile de conducere ale IOSUD se realizează în succesiunea și după
modalitățile următoare:
- directorul CSUD este desemnat prin concurs public, organizat de Rector;
- directorul școlii doctorale este nominalizat de Consiliul studiilor universitare de doctorat, validat
de Senat și numit prin decizie a Rectorului, conducătorul IOSUD.
Art. 5. (1) Alegerile pentru funcţiile de conducere și pentru reprezentanții în structurile de
conducere se fac prin depunere de candidaturi.
În organismele şi funcţiile de conducere vor fi alese persoane cu prestigiu ştiinţific şi didactic, cu
autoritate morală şi care au făcut dovada, în activitatea anterioară, de reale aptitudini manageriale.
(2) Candidaţii pentru funcţiile de conducere ale IOSUD trebuie să îndeplinească, cumulativ,
următoarele criterii generale de eligibilitate:
a) să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare, referitoare la sistemul de învăţământ şi la
mecanismele de finanţare a învăţământului din România, din Uniunea Europeană şi din celelalte
țări ale continentului european;
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b) să fie un membru respectat al comunităţii academice din Universitate sau din afara
acesteia;
c) să aibă experiență în elaborarea de proiecte şi capacitatea demonstrată de a fi performant în
competiţiile pentru obţinerea de resurse;
d) să se distingă prin capacitatea managerială şi eficienţa activităţii de parteneriat cu universităţi
din ţară şi din străinătate, cu instituţii publice sau cu agenţi economici;
e) să manifeste pasiune şi interes profesional pentru dezvoltarea bazei didactice, de cercetare şi
producţie a Universităţii.
f) să nu se afle în perioada de suspendare a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea
unei funcții didactice superioare sau a unei funcții de conducere, de îndrumare și control, ca
membru în comisii de doctorat, de master sau de licență, ca urmare a unei sancțiuni
disciplinare sau a unei sancțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în
cercetare;
g) să nu fi primit sancțiuni disciplinare sau pentru abateri de la etica universitară și de la buna
conduită în cercetare în ultimii 4 ani.
(6) Alegerea unei persoane într-o structură de conducere se face numai cu consimţământul
acesteia.
(7) Exercitarea mandatului noilor structuri şi funcţii de conducere începe de la data validării
alegerilor.
(8) Până la validarea noilor structuri, activitatea de conducere este asigurată de structurile şi
persoanele aflate în funcţie până la alegeri.
II. NORMELE DE REPREZENTARE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE
Art. 6. (1) Consiliul şcolii doctorale este format din 6 membri, din care 3 conducători de doctorat, 2
doctoranzi şi un membru numit din afara şcolii doctorale, dintre personalităţi a căror activitate
ştiințifică are o recunoaștere internațională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele socioeconomice relevante.
Directorul școlii doctorale este membru de drept al consiliului școlii doctorale.
(2) Ponderea conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale în cadrul Consiliului şcolii
doctorale este stabilită de către CSUD.
(3) Mandatul membrilor Consiliului şcolii doctorale este de patru ani
Art. 7. (1) Numărul membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
este de 7, din care: 2 membri ai CSUD sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD, 2 membri ai CSUD sunt aleşi
prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din
IOSUD, iar 2 membri ai CSUD sunt numiţi de către conducătorul IOSUD, respectiv Rectorul
Universităţii din afara Şcolii doctorale. Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
(2) Mandatul membrilor CSUD este de patru ani.
III. ORGANIZAREA ALEGERILOR PRIN VOTUL UNIVERSAL, DIRECT SI SECRET
Art. 8. (1) Alegerile prin vot universal, direct și secret se organizează pentru desemnarea:
- consiliului studiilor universitare de doctorat;
- consiliului școlii doctorale;
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(2) Organizarea și desfășurarea alegerilor se realizează cu respectarea principiilor legalității,
autonomiei universitare, transparenței, răspunderii publice, responsabilității, eficienței manageriale
și financiare, respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic și a
normelor etice și deontologice.
Art. 9. Dreptul de vot
(5) Pentru alegerea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat au drept de vot
conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi din școlile doctorale, iar pentru alegerea consiliilor
școlilor doctorale au drept de vot conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi din școala de
doctorat respectivă. Conducătorii de doctorat votează pentru reprezentanții conducătorilor de
doctorat, iar studenții-doctoranzi, pentru reprezentanții doctoranzilor.
Art. 10. Listele de vot
(1) Listele de vot se întocmesc pe IOSUD şi şcoli doctorale, în funcţie de structura de conducere
care face obiectul alegerii, în ordine alfabetică.
(2) Pentru structurile de conducere se întocmesc liste separate pentru cadre didactice şi
cercetători şi liste pentru studenții cu drept de vot.
(3) Listele de vot conțin: numărul curent, numele și prenumele, codul numeric personal, facultatea/
departamentul.
(4) Afișarea listelor de vot și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a locației de vot
se fac cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea declanșării votului.
Art. 11. Depunerea candidaturilor pentru structurile şi funcţiile de conducere și validarea
acestora
(1) Candidaturile pentru consiliile școlilor doctorale și CSUD sunt individuale.
(2) Candidaturile se înregistrează într-un registru special la IOSUD (Prorectorat).
(3) Pentru funcţiile de conducere, conducătorii de doctorat depun curriculum vitae şi un program
managerial propriu. Studenţii-doctoranzi depun curriculum vitae şi o motivaţie a candidaturii.
(4) Candidaturile se fac publice, prin grija Biroului electoral al universitații (BEU), cu cel puţin
10 zile calendaristice înainte de data alegerilor, pe site-ul Universităţii.
Art. 12. Tipărirea buletinelor de vot
(1) Buletinele de vot sunt tipărite de BEU.
(2) Pentru fiecare structură de conducere la care au drept de vot și studenții se tipăresc două tipuri
de buletine de vot:
- unul pentru candidații cadrelor didactice și cercetătorilor, pe care votează această categorie de
alegători;
- unul pentru candidații studenților-doctoranzi, pe care votează studenții - doctoranzi.
Numărarea și validarea voturilor valabil exprimate
(7) Imediat după încheierea procedurii de vot se trece la numărarea și validarea voturilor valabil
exprimate.
Art. 13. Stabilirea rezultatului alegerilor
(1) Rezultatul privind alegerea în structurile de conducere de la nivelul IOSUD se stabilește, pentru
fiecare categorie de reprezentanți, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.
(2) O copie a procesului-verbal rămâne la sediul biroului electoral al Universității și poate fi pusă,
la cerere, la dispoziția persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Pentru validarea alegerilor prin vot universal, direct, secret și egal este necesară prezența la
vot a cel puțin 50% din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de vot şi obţinerea
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de către fiecare candidat conducător de doctorat a unui număr de voturi de cel puțin jumătate plus
unu (50% + 1) din numărul voturilor valabil exprimate.
(4) La terminarea numărării buletinelor de vot valabile se anunţă rezultatul alegerilor şi se
consemnează în Procesul-verbal.
(5) Alegerile sunt validate numai dacă la procesul de votare participă minim 50% din membrii cu
drept de vot ai structurii respective.
(6) Sunt declarați câştigători candidații cu cele mai multe voturi “pentru” întrunite, dar nu mai puţin
de 50% din voturile valabil exprimate.
(7) În caz de nerealizare a condiţiei de la al. (6) operaţiunea se repetă, fiind organizat un al doilea
tur de scrutin, imediat după votare, fiind înscrişi pe noile liste de vot candidaţii care nu au întrunit
numărul minim de voturi. Sunt declarați câştigători candidații cu cele mai multe voturi “pentru”
întrunite din cele valabil exprimate.
(8) În situația nerealizării prezenței a cel puțin 50% din numărul persoanelor cu drept de vot
înscrise pe listele de vot, în termen de cel mult o săptămână se organizează turul al II-lea de
scrutin, la care prezența la vot nu mai reprezintă un criteriu de validare.
(9) În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc în structurile de conducere, se reia procedura
de votare pentru acest loc, declarându-se ales candidatul care obţine numărul mai mare de voturi.
IV. PARTICULARITĂŢILE ALEGERILOR ÎN STRUCTURILE
SI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ALE IOSUD
Art. 14. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD)
(1) CSUD se alege prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din
cadrul şcolilor doctorale din IOSUD-USAMV Iaşi. Prin acelaşi sistem de vot, doctoranzii şcolilor
doctorale îşi aleg reprezentanţii în consiliu.
(2) Numărul membrilor consiliului pentru studiile universitare de doctorat este de 7. Conform
Codului studiilor universitare de doctorat, directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
(3) Candidaturile pentru membrii CSUD se înregistrează într-un registru special la IOSUD
(Prorectorat), cu cel puţin 15 de zile înainte de data programată pentru alegeri. Pot depune
candidaturi persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia, persoane din țară sau străinătate,
personalități științifice sau din sectoarele socio-economice aferente domeniilor de doctorat din
cadrul școlilor doctorale din IOSUD.
(4) Candidaţii pentru CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă
dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate şi să îndeplinească standardele minimale şi
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai
CSUD, standarde aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale potrivit art. 219 alin. (1) lit.
a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
(5) Candidaturile se fac publice cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor.
(6) Buletinele de vot sunt tipărite de BEU. Se tipăresc două tipuri de buletine de vot: unul cu
candidaţii conducătorilor de doctorat din IOSUD şi persoanelor din afara IOSUD şi unul cu
candidaţii studenţilor-doctoranzi.
(7) Înscrierea candidaţilor pe buletinele de vot se face în ordine alfabetică, pe şcoli doctorale,
specificând norma de reprezentare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru doctoranzi.
(8) Senatul universitar în exerciţiu validează alegerile şi confirmă rezultatul acestora.
Art. 15. Consiliul şcolii doctorale
(1) Consiliul şcolii doctorale se alege prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de
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doctorat şi respectiv al studenţilor-doctoranzi din şcoala respectivă.
(2) Numărul membrilor consiliului şcolii doctorale este de 6. Directorul şcolii doctorale, numit de
către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale, este membru de drept în
consiliul şcolii doctorale.
(4) Buletinele de vot sunt tipărite de BEU. Persoanele cu drept de vot din cadrul școlii doctorale se
trec în listele de vot în ordine alfabetică.
(5) Candidaturile pentru membrii Consiliului școlii doctorale se înregistrează într-un registru
special la IOSUD (Prorectorat), cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru alegeri.
Pot depune candidaturi conducătorii de doctorat din cadrul școlii și persoane din din afara acesteia.
(6) Criteriile ce trebuie îndeplinite de candidații pentru consiliul școlii doctorale sunt aceleași ca și
pentru membrii CSUD.
(7) Candidaturile se fac publice cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor.
(8) Buletinele de vot sunt tipărite de BEU. Se tipăresc două tipuri de buletine de vot: unul cu
candidații conducătorilor de doctorat din școala doctorală și ai persoanelor din afara școlii și unul
cu candidații studenților-doctoranzi.
(9) Înscrierea candidaților pe buletinele de vot se face grupat pe candidați din școala doctorală și
candidați din afara școlii, în ordine alfabetică, specificând norma de reprezentare pentru fiecare
categorie și pentru studenți.
(10) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul acestora.
V. CALENDARUL ALEGERILOR
Art. 16. Alegerea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat: 15.01.2020-12.02.2020
Art. 17. Alegerea Consiliilor Şcolilor Doctorale: 15.01.2020-12.02.2020
Art. 18. Selectarea directorului CSUD prin concurs public: 15.01.2020-27.03.2020
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Locurile rămase vacante ca urmare a eventualelor revocări, potrivit prevederilor Cartei
universitare, precum și în urma finalizării studiilor de către doctoranzi sau în situația încetării
activității pentru limită de vârstă, se completează prin alegeri parțiale, după procedura aprobată prin
acest regulament.
Prezentul regulament s-a aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi de
Medicină Veterinară din Iaşi din data de 24 oct. 2019.

PREȘEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU

RECTOR,
Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU

-5-

