
EXTRAS METODOLOGIE - ALEGERI MEMBRU 

CONSILIU FACULTATE ELECTROMECANICA NAVALA 

 

Consiliul Facultatii de Electromecanica Navala reprezinta o structura de conducere a Universitatii 

Maritime din Constanta fiind organismul decizional şi deliberativ al facultăţii. 

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; 

  Consiliul Facultății Electromecanică Navală va avea in structura 16 cadre didactice și 6 studenți; 

Conform Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi 

funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior pe site MEN, 

Membru in Consiliul Facultatii nu reprezinta o functie de conducere. 

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. 

Comisiile electorale ale facultăţilor sunt stabilite prin votul Consiliilor facultăților si organizează 

alegerile pentru membrii Consiliului facultății; Toate candidaturile depuse pentru membru Consiliu 

facultate sunt validate/invalidate de Comisia electorala a facultăţii respective; 

Votarea este asistată tehnic de membrii Comisiei electorale centrale. 

Candidatura pentru membru în Consiliul Facultății Electromecanica Navala se depune la Comisia 

electorala a facultăţii alcatuita din: prof.dr.ing. Dumitru Dinu, lector dr. Iuliana Sundri, s.l.dr.ing. Mihaela 

Barhalescu, s.l.dr.ing. Ana Savu; 

Candidatura pentru membru în Consiliul facultății consta in Cerere proprie prin care solicita 

acordul de depunere a candidaturii de membru in Consiliul facultatii insotita de un Curriculum Vitae. 

(Art.15, din Metodologia UMC). 

Toate documentele se inregistreaza la Registratura din Rectorat. 

Depunerea candidaturilor pentru mandatele de membru în consiliul facultății perioada 5.11.2019-

7.11.2019. 

Afișarea pe site a listei electorale și a listelor cuprinzând candidații in data 08.11.2019. 

Desfășurarea alegerilor pentru mandatele de membru în consiliile facultăților 11.11.2019. 

Validarea în Senatul in functie a rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în Consiliile 

Facultăților 19.11.2019-20.11.2019. 


