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CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE 

 

Art.1 Prezenta metodologie stabilește regulile după care se organizează şi se desfăşoară 

alegerile în structurile şi funcţiile de conducere academică ale Universităţii Maritime din 

Constanţa, denumită în continuare UMC şi sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 

209 şi ale art. 364 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, a Cartei universitare, a rezultatelor 

referendumului referitor la alegerea Rectorului desfăşurat în UMC și ale notei MECS nr. 

3751/29.04.2015 privind alegerile. 

 

Art.2 Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere academică 

se realizează cu respectarea autonomiei universitare, transparenţei, principiilor legalităţii, 

răspunderii publice, responsabilităţii, eficienţei manageriale şi financiare, respectării 

drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic şi a normelor etice şi 

deontologice. 

 

Art.3 Structurile de conducere din UMC sunt: senatul universitar, consiliul de administrație, 

consiliul facultății şi consiliul departamentului. 

 

Art.4 (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi din  

25% reprezentanți ai studenţilor. Numărul membrilor senatului universitar este de maximum 

28, câte 3 reprezentanăți din fiecare departament al universității și 7 studenți. 

(2) Reprezentanţii în senat ai cadrelor didactice sunt aleşi prin vot universal, direct şi 

secret al întregului personal didactic titular în UMC. 

(3) Reprezentanţii în senat ai studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret 

al tuturor studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale UMC conform Regulamentului 

de alegeri LSUMC. 

 

Art. 5. Consiliul de administrație al Universităţii Maritime din Constanța este format din 

rector, prorectori, decani, director general administrativ și un reprezentant al studenților, 

delegat de LSUMC. 

 

Art.6 (1) Consiliul facultății reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii. 

(2) Consiliul facultății este format din maximum 75% cadre didactice şi de cercetare 

şi din minimum 25% studenți, respectiv din câte 4 membri ai departamentelor didactice 

arondate consiliului facultății respective si proporțional numărul studenților; Astfel la 

Consiliul Facultății Navigație și Transport Naval sunt 12 cadre didactice și 4 studenți, iar la 

Consiliul Facultății Electromecanică Navală 16 cadre didactice și 6 studenți.  

(3) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare din departamente şi şcolile 

doctorale afiliate facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor 

didactice şi de cercetare titulare din facultate. 

(4) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct și secret de către 

studenţii facultății conform Regulamentului de alegeri al LSUMC. 

 

Art.7 Membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al 

tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare în departamentul respectiv. Numărul de 

membri ai consiliului fiecărui departament este 3 şi include directorul de departament. 
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Art.8 Funcțiile de conducere din UMC sunt rector, prorector, directorul general 

administrativ, decan, prodecan şi director de departament.  

 

Art.9 Rectorul UMC se desemnează prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor 

didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din 

senatul universitar și din consiliile facultăților.  

 

Art.10 Rectorul confirmat de Ministrul Educației,  pe baza consultării senatului universitar, 

își numește prorectorii. 

Numărul de prorectori din instituțiile de învățământ superior se stabilește prin Carta 

universitară. 

 

Art.11 Decanii sunt selectați prin concurs public, organizat de către rectorul universității la 

nivelul facultății. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice 

facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului 

facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultății are obligația 

de a aviza minimum 2 candidați 

 

Art.12 Decanul își desemnează prodecanii după numirea de către rector. Numărul de 

prodecani din instituțiile de învățământ superior se stabilește prin Carta universitară. 

 

Art.13 Directorul de departament se alege prin votul universal, direct şi secret al tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulare în departamentul respectiv. 

 

 

CAPITOLUL II. COMISIILE ELECTORALE 

 

Art.14 (1) Organizarea, desfăşurarea şi comunicarea rezultatelor alegerilor este asigurată de 

către comisiile electorale. 

(2) Comisiile electorale constituite pentru fiecare facultate și Comisia electorală 

centrală  (a UMC) vor fi aprobate de Consiliile facultăților și respectiv de Senat. 

(3) Membrii comisiilor electorale trebuie să fie cadre didactice și personal nedidactic 

din UMC cu un comportament deontologic și moral ireproşabil.  

(4) Fiecare Comisie electorală va avea un președinte, un număr de 2 membri titulari 

şi 1 membru supleant, care va putea înlocui un membru titular devenit incompatibil sau 

indisponibil. 

(5) Comisiile electorale ale facultăţilor sunt stabilite prin votul Consiliilor 

facultăților, Comisiile funcţionând la Decanatul fiecărei facultăţi. Comisiile electorale ale 

facultăţilor organizează alegerile la nivel de departamente pentru: director de departament, 

membri în Consiliul departamentului și membri în Consiliul facultății.  

(6) Comisia electorală centrală este stabilită prin votul Senatului și este formată 

dintr-un preşedinte, 2 membri titulari, 2 membri supleanţi şi 1 student. Comisia funcţionează 

în sediul Rectoratului. 

Comisia Electorală Centrală organizează alegerile la nivelul universității pentru 

membri în Senat şi Rector. 
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CAPITOLUL III. DEPUNEREA CANDIDATURILOR 

 

Art.15 (1) Alegerile pentru funcţiile de conducere (Directori de departamente şi Rector) ca şi 

pentru structurile de conducere (Consiliul departamentului, Consiliul facultății şi Senat) se 

fac pe baza de candidaturi depuse la Comisiile electorale, în perioadele prevăzute de 

calendarul alegerilor. 

(2) Candidaturile pentru funcţiile de Director de departament, membru în Consiliul 

departamentului și membru în Consiliul facultății se depun la Comisiile electorale ale 

facultăţilor; candidaturile pentru membru în Senat sau Rector se depun la Comisia electorală 

centrală. 

(3) Candidaturile pentru funcţia de Rector se depun, însoţite de Curriculum Vitae şi 

un Program Managerial (printate şi în format electronic), la Comisia electorală centrală şi vor 

fi publicate pe site, la sfârşitul perioadei de depunere a candidaturilor.  

(4) Candidaturile pentru Director de departament, membru în Consiliul 

departamentului, membru în Consiliul facultății, membru în Senat se depun însoțite de 

Curriculum Vitae, urmând a fi publicate pe site-ul Universității. 

Art.16 Comisiile electorale vor accepta numai candidaturile care respectă următoarele 

condiţii cumulative: 

(1) Candidatul este cadru didactic titular în UMC şi nu a împlinit vârsta legală de 

pensionare la data alegerilor. 

(2) Candidatul întruneşte calităţi profesional-ştiinţifice obligatorii pentru funcţia 

pentru care candidează: este o personalitate recunoscută datorită activităţii sale didactice, de 

cercetare şi profesională, are aptitudini manageriale şi este bun cunoscător al legislaţiei în 

vigoare a învăţămîntului din România şi UE. 

(3) Candidatul întruneşte calităţi morale obligatorii pentru funcţia pentru care 

candidează şi nu a primit de-a lungul carierei sale didactice nicio sancţiune juridică, 

administrativă sau academică. 

(4) Candidații nu trebuie să fie angajaţi în alte activităţi care să determine conflict de 

interese şi incompatibilităţi. În aceiaşi structură de conducere pot candida soţ-soţie sau rude 

de gradul I-III. 

(5) Persoanele care la data depunerii candidaturii se află în funcţii de conducere ale 

partidelor politice, nu pot candida pentru ocuparea funcţiei de rector. 

(6) Candidatul pentru funcția de Rector nu se află la a treia candidatură succesivă 

pentru această funcţie. 

 

Art.17 Candidaturile neacceptate se aduc la cunoştinţă în scris solicitanţilor împreună cu 

motivaţia respingerii. Aceştia pot depune contestaţii la Comisia Electorală arondată, 

contestaţiile urmând a fi rezolvate în primele 24 ore de la depunere. Rezolvarea contestaţiilor 

este de competenţa Comisie electorale. Răspunsul la contestaţie rămâne definitiv şi 

irevocabil. 

 

Art.18 Candidaturile acceptate pentru toate funcțiile, inclusiv Curriculum vitae ale 

candidaților, Programele manageriale ale candidaţilor la funcţia de Rector, precum şi 

candidaturile neacceptate inclusiv motivele respingerii, se afişează pe site-ul UMC înainte de 

data alegerilor. 
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Art.19 Membrii comisiilor electorale NU pot candida pentru structuri şi funcţii de conducere. 

 

Art.20 Candidații aleși Director de departament, membru în Consiliul departamentului, 

membru în Consiliul facultății sau membru în Senat, pot candida pentru funcția de Rector. În 

cazul în care este votat în funcția de Rector și confirmat de MEN, se refac alegerile doar 

pentru funcția de Director de Departament. 

Statutul de membru în Consiliul facultății sau în Senatul universității nu se află în stare de 

incompatibilitate cu funcția de Rector. Statutul de Rector este incompatibil cu funcția de 

Președinte al Senatului UMC. 

 

 

CAPITOLUL IV. ALEGERILE REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR 

 

Art.21 (1) Alegerile reprezentanților studenților în consiliile facultății și senat sunt organizate 

de către studenţi, respectând prevederile Cartei UMC şi Legislația în vigoare după 

Regulamentul de alegeri al LSUMC. 

 

 

CAPITOLUL V. ALEGERILE DIRECTORILOR DE DEPARTAMENTE ȘI 

MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DEPARTAMENTULUI 

 

Art.22 (1) Alegerile Directorilor de Departamente și membrilor în Consiliul departamentului 

se desfășoară pe bază de candidaturi, în departamentele fiecărei facultăţi. Membru în 

Consiliul departamentului poate fi orice cadru didactic sau cercetător titular din cadrul 

departamentului respectiv, care nu are contractul de muncă suspendat. 

(2) Alegerea este asistată tehnic de Comisia electorală pe facultate împreună cu un 

reprezentant al Comisiei electorale centrale. 

(3) Comisia electorală va avea asupra sa: tabelul în ordine alfabetică a tuturor 

cadrelor didactice din departament; pixuri cu mina neagră, un număr de buletine de vot egal 

cu numărul cadrelor didactice din departament plus o rezervă de 10% pentru eventuale erori 

de votare, (înmânate sub semnătura de către Preşedintele Comisiei Electorale pe Facultate) și 

o urnă din carton inscripţionată cu numărul şi numele departamentului; pe buletinele de vot 

sunt deja printate în ordine alfabetică candidaturile pentru funcţiile de Director de 

departament și membri în Consiliu din departamentul respectiv. 

(4) Se procedează la alegerea Directorului de Departament și a membrilor în 

Consiliul departamentului. Fiecare votant semnează tabelul nominal de prezență. Se distribuie 

fiecărui votant câte un buletin de vot care conţine lista nominală în odine alfabetică a 

candidaţilor. Alegătorii votează secret. Votul constă în bifarea a unui singur candidat pentru 

funcția de Director de Departament și tăierea cu o linie a celorlalți candidați prezenți pe listă 

și în bifarea a 2 candidați pentru membrii în Consiliul Departamentului și tăierea cu o linie a 

celorlalți candidați prezenți pe listă.  

Buletinul este valid dacă nu conţine ştersături, și dacă un candidat este marcat o 

singură dată. 

(5) Dacă un votant greșește completarea buletinului acesta îl poate returna şi solicita 

unul nou; buletinul returnat se barează cu roşu, se inscripţionează ANULAT şi se semnează 

de către preşedintele Comisiei electorale pe facultate şi de către persoana respectivă. 
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După efectuarea votului, buletinul se ștampilează pe verso pentru confirmarea 

votului cu ștampila comisiei şi se introduce în urnă. 

(6) După ce ultimul votant a introdus buletinul în urnă, sau la epuizarea timpului 

rezervat votării, în prezența membrilor Comisiilor electorale pe facultate, a unui reprezentant 

al Comisiei centrale şi a eventualilor doritori dintre votanţi, se deschide urna, se numără 

buletinele, care trebuie să corespundă numărului de semnături din tabelele cu votanţi. După 

verificarea manuală buletinele nevalide se anulează cu o linie roşie, se inscripţionează anulat 

şi se semnează de către Preşedintele Comisiei electorale pe facultate. 

(7) Membrii Comisiilor electorale completează procesul verbal, pe care îl depun în 

primele 24 ore la Comisia electorală centrală, împreună cu rezultatul computerizat şi printat, 

buletinele de vot valide, buletinele anulate, buletinele nefolosite şi tabelul cu semnături ale 

votanţilor. 

 

Art.23 Rezultatul alegerilor 

(1) Câştigător al alegerilor pentru funcţia de Director de departament este declarat 

candidatul care se plasează cumulativ pe primul loc. 

(2) Câştigători ai alegerilor pentru membrii în Consiliul departamentului sunt 

declarați candidații aflați în ordinea descrescătoare a opțiunilor cumulate ale alegătorilor din 

departamentul respectiv. 

(3) La scoruri egale, pentru oricare poziţie s-a candidat, se organizează un alt tur de 

scrutin până când se vor desemna un director de departament și doi membri în consiliul 

departamentului. 

(4) În cazul în care pentru un departament nu s-a putut desfășura votul din lipsa 

candidaturilor ce ar fi trebuit depuse sau în caz de invalidare a candidaturii unice pentru o 

funcție de Director de departament sau membru în Consiliul departamentului se organizează 

alte alegeri doar pentru acele structuri administrative aflate în situațiile prezentate. Se 

amendează Calendarul alegerilor cu data în care se organizează alegerile. 

 

 

CAPITOLUL VI. ALEGERILE MEMBRILOR ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR, 

ÎN SENAT ŞI FUNCŢIA RECTORULUI 

 

Art.24 (1) Alegerea Consiliului Facultății, a Senatului universitar şi Rectorului se desfăşoară 

pe baza de candidaturi.  

(2) Rectorul Universității se desemnează prin vot universal, direct și secret al tuturor 

cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților 

studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.  

(3) Membrii senatului vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor 

cadrelor didactice și cercetătorilor titulari din UMC, iar reprezentanții studenților în senatul 

UMC vor fi aleși prin votul universal, direct și secret de către studenții universității, conform 

Regulamentului LSUMC. 

(4) Membrii consiliilor Facultății vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret 

al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari din facultatea respectivă, iar 

reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct și secret de către studenții 

facultății conform Regulamentului LSUMC. 

(5) Votarea este asistată tehnic de membrii Comisiei electorale centrale. 
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Art.25 Alegerile membrilor în Consiliile Facultăților 

(1) Votanților dintr-o facultate le sunt înmânate de către Președintele Comisiei 

electorale centrale: pix cu mina neagră și buletinul de vot. Ei semnează în Tabelul de prezență 

la vot. 

(2) Buletinele de vot sunt tipărite într-un număr egal cu numărul votanţilor înscrişi 

pe lista, plus 10% rezervă pentru eventuale erori de votare. 

(3) Buletinele de vot conţin printate pe coloane diferite, funcție de numărul de 

departamente, lista nominală în ordine alfabetică a candidaţilor din unitatea respectivă pentru 

consiliul profesoral. 

(4) Alegătorii votează secret în cabina de vot. Votul constă în bifarea a 4 candidaţi 

din fiecare departament, înscrişi pe lista, în ordinea preferinţelor alegătorului și tăierea cu o 

linie a celorlalți candidați prezenți pe listă. Buletinul este valid dacă nu conţine ştersături și 

dacă fiecare candidat este marcat o singură dată (opţiunea pentru o singură poziţie a 

candidatului respectiv). 

(5) În eventualitatea că alegatorul greşeşte completarea buletinului, buletinul greşit 

va fi barat cu pix roşu şi inscripţionat ANULAT sub semnătura preşedintelui comisiei 

electorale şi persoanei respective iar alegatorului i se înmânează un alt buletin. 

(6) Buletinul de vot după exercitarea votului se ștampilează și se introduce în urna 

de vot a Consiliului facultății respective. 

(7) După ce ultimul alegător a votat sau la epuizarea timpului afectat votării, în 

prezența Comisiei Electorale Centrale şi a eventualilor doritori dintre alegători, se deschid 

urnele, se numără buletinele care trebuie să corespundă numărului de semnături din listele de 

votanţi. După verificarea manuală buletinele valide se înregistrează iar cele nevalide se 

anulează cu o linie roşie, se inscripţionează anulat şi se semnează de către Preşedintele 

Comisiei electorale centrale. 

(8) Membrii Comisiei electorale completează procesul verbal şi depun în interval de 

24 ore la sediul Comisiei electorale centrale procesul verbal, lista computerizată şi printată a 

rezultatelor, buletinele de vot valide, anulate şi nefolosite şi tabelul cu semnăturile votanţilor. 

(9) Câştigătorii alegerilor de membrii în Consiliul facultății sunt declarați candidații 

din fiecare departament în ordinea descrescătoare a opțiunilor cumulate ale alegătorilor din 

facultate, pentru locurile alocate. 

(10) La scoruri egale, pentru oricare poziţie s-a candidat, se organizează un alt tur de 

scrutin în maxim 3 zile până la desemnarea tuturor membrilor în Consiliile facultății. 

 

Art.26 Alegerile membrilor în Senat 

(1) Votanților din Universitate le sunt înmânate de către Preşedintele Comisiei 

electorale centrale: pix cu mină neagră și buletinul de vot. Ei semnează în Tabelul de prezență 

la vot. 

(2) Buletinele de vot sunt tipărite într-un număr egal cu numărul votanţilor înscrişi 

pe listă, plus 10% rezervă pentru eventuale erori de votare. 

(3) Buletinele de vot conţin printate pe coloane diferite, funcție de numărul de 

departamente, lista nominală în ordine alfabetică a candidaţilor din unitatea respectivă pentru 

Senat. 

(4) Alegătorii votează secret în cabina de vot. Votul constă în bifarea a 3 candidaţi 

din fiecare departament, înscrişi pe listă, în ordinea preferinţelor alegătorului și tăierea cu o 

linie a celorlalți candidați prezenți pe listă. Buletinul este valid dacă nu conţine ştersături și 
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dacă fiecare candidat este marcat o singură dată (opţiunea pentru o singură poziţie a 

candidatului respectiv). 

(5) În eventualitatea că alegatorul greşeşte completarea buletinului, buletinul greşit 

va fi barat cu pix roşu şi inscripţionat ANULAT sub semnătura preşedintelui comisiei 

electorale şi persoanei respective iar alegatorului i se înmânează un alt buletin. 

(6) Buletinul de vot după exercitarea votului se introduce în urna de vot a Senatului 

UMC. 

(7) După ce ultimul alegător a votat sau la epuizarea timpului afectat votării, în 

prezența Comisiei Electorale Centrale şi a eventualilor doritori dintre alegători, se deschid 

urnele, se numără buletinele care trebuie să corespundă numărului de semnături din listele de 

votanţi. După verificarea manuală buletinele valide se înregistrează iar cele nevalide se 

anulează cu o linie roşie, se inscripţionează anulat şi se semnează de către Preşedintele 

Comisiei electorale centrale. 

(8) Membrii Comisiei electorale completează procesul verbal conform machetei şi 

depun în interval de 24 ore la sediul Comisiei electorale centrale procesul verbal, lista 

computerizată şi printată a rezultatelor, buletinele de vot valide, anulate şi nefolosite şi 

tabelul cu semnăturile votanților. 

(9) Câștigătorii alegerilor de membrii în Senatul UMC sunt declarați candidații din 

fiecare departament în ordinea descrescătoare a opțiunilor cumulate ale alegătorilor din 

Universitate, pentru locurile alocate. 

(10) La scoruri egale, pentru oricare poziţie s-a candidat, se organizează un alt tur de 

scrutin în maxim 3 zile până la desemnarea tuturor membrilor în Senatul UMC. 

 

Art.27 Alegerea Rectorului 

(1) Votanților din Universitate le sunt înmânate de către Președintele Comisiei 

electorale centrale: pix cu mină neagră și buletinul de vot. Ei semnează în Tabelul de prezență 

la vot. 

(2) Buletinele de vot sunt tipărite într-un număr egal cu numărul votanţilor înscrişi 

pe listă, plus 10% rezervă pentru eventuale erori de votare. 

(3) Buletinele de vot conţin printate pe coloane diferite, funcție de numărul 

candidaturilor, lista nominală în ordine alfabetică a candidaţilor pentru funcția de Rector. 

(4) Alegătorii votează secret în cabina de vot. Votul constă în bifarea a unui singur 

candidat înscris pe listă, funcție de preferinţa alegătorului și tăierea cu o linie a celorlalți 

candidați prezenți pe listă. Buletinul este valid dacă nu conţine ştersături și dacă este bifat un 

singur candidat. 

(5) În eventualitatea că alegatorul greşeşte completarea buletinului, buletinul greşit 

va fi barat cu pix roşu şi inscripţionat ANULAT sub semnătura preşedintelui comisiei 

electorale şi persoanei respective iar alegatorului i se înmânează un alt buletin. 

(6) Buletinul de vot după exercitarea votului se introduce în urna de vot a funcției de 

Rector UMC. 

(7) După ce ultimul alegător a votat sau la epuizarea timpului afectat votării, în 

prezența Comisiei Electorale Centrale şi a eventualilor doritori dintre alegători, se deschid 

urnele, se numără buletinele care trebuie să corespundă numărului de semnaturi din listele de 

votanţi. După verificarea manuală buletinele valide se înregistrează iar cele nevalide se 

anulează cu o linie roşie, se inscripţionează anulat şi se semnează de către Preşedintele 

Comisiei electorale centrale. 
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(8) Membrii Comisiei electorale completează procesul verbal conform machetei şi 

depun în interval de 24 ore la sediul Comisiei electorale centrale procesul verbal, lista 

computerizată şi printată a rezultatelor, buletinele de vot valide, anulate şi nefolosite şi 

tabelul cu semnaturile votanţilor. 

(9) Câştigătorul alegerilor de Rector UMC este declarat candidatul care se plasează 

cumulativ pe primul loc. La scoruri egale, se organizează un al doilea tur de scrutin în 

interval de 7 zile. 

 

 

CAPITOLUL VII. VALIDAREA ALEGERILOR 

 

Art.28 Validarea reprezentanților studenților aleși în Consiliile facultății şi Senat se face de 

către Consiliul în exercițiu al facultății respectiv de către Senatul în exercițiu. 

 

Art.29 (1) Alegerile pentru funcţiile de Director de departament și membri ai Consiliului 

departamentului și ai Consiliului facultății se validează pe facultăţi de către Consiliile în 

exercițiu ale facultăţilor. În ședința de Consiliu facultății, președintele Comisiei electorale pe 

facultate prezintă rezultatele alegerilor din departamente (Director de Departament, noul 

Consiliu al departamentului și noul Consiliu al facultății) iar Consiliul facultății în exercițiu 

validează prin vot deschis rezultatul alegerilor. 

(2) Noile Consilii ale Departamentelor și al facultății sunt validate de către Senatul 

în exercițiu. 

 

Art.30 Componența noului Senat este validată de către Senatul în exerciţiu; preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale prezintă rezultatele din unitățile electorale iar Senatul în 

exercițiu validează prin vot deschis rezultatul alegerilor. 

 

Art.31 Rectorul în exercițiu convoacă prima şedinţă a noului Senat și se organizează alegerea 

președintelui noului Senat. 

 

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.32 În situațiile în care se eliberează un loc în structurile şi funcţiile de conducere, pe 

perioada mandatului, din orice motiv, se organizează noi alegeri conform metodologiei din 

prezentul regulament. 

 

Art.33 Documentele privitoare la alegerile de la toate nivelele: procese verbale, listele cu 

rezultate şi buletine de vot (valide şi anulate) se îndosariază, de către Comisia Electorală 

Centrală, se sigilează şi se păstrează la Rectoratul UMC, pe toată perioada mandatului. 

 

Art.34 Eventualele contestații sunt rezolvate de către Senat în termen de 24 ore de la 

depunere şi rezultatul se comunică contestatarului în următoarele 24 ore. 

 

Art.35 Prezentul Regulament este Anexa la Carta UMC. 
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Art.36 Orice modificare a prezentului Regulament se face cu aprobarea Senatului şi numai ca 

o consecinţă a unor eventuale modificări ale legislaţiei şi Cartei cu implicaţii în procedura de 

alegeri. 

 

Regulament amendat în ședința Senatului din 7 noiembrie 2019. 

 

 

 

            Președinte SENAT       Rector 

Prof.univ.dr.habil.ing. Oanță Emil   Prof. univ.dr.ing. Panait Cornel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentul în original, cu semnături și ștampile, se poate consulta la sediul Universității 

Maritime din Constanța, Departamentul Asigurarea Calității, sala 708 


