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Capitolul I
ALEGERILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE
(Consiliile facultăţilor, Senatul universitar)

1.1. Cadru normativ
Art. 1

Art. 2
Art. 3

Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii “Petru Maior”
din Tîrgu-Mureş (UPM) se face conform prevederilor Legii 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Cartei UPM 2014 şi ale Ordinului
MECS nr. 3751/2015.

La toate nivelurile desemnarea funcţiilor şi structurilor de conducere se face pe
baza structurilor existente la începutul anului universitar 2015-2016.
Alegerea și desemnarea în structurile şi funcţiile de conducere trebuie să aibă în
vedere următoarele:
a) să se evite conflictele de interese şi incompatibilităţile;

b) să fie alese în structurile şi funcţiile de conducere persoane relevante din
punctul de vedere al prestanţei ştiinţifico-didactice și manageriale;

c) să se respecte principiile proporţionalităţii şi reprezentativităţii echitabile a
sexelor,diferitelor grade didactice, liniilor de studii din Universitate, a
domeniilor şi specializărilor;

Art. 4
Art. 5

d) nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru structuri de
conducere persoane care au încălcat etica universitară, au afectat prestigiul
Universităţii și/sau au înstrăinat ilicit bunuri sau activităţi ale Universităţii.

Funcţia de lider de sindicat este incompatibilă cu orice funcţie de conducere din
cadrul universităţii.

(1) Alegerile se desfăşoară pe bază de vot direct şi secret. Fiecare persoană are
dreptul la un singur vot. Şedinţele de alegeri sau de avizare sunt legal constituite
în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor structurilor respective. În
caz contrar, alegerile se vor relua după minim 24 de ore şi maxim 7 zile, fără a
mai fi obligatorie participarea a 2/3 din numărul membrilor structurii. Se
declară alese în structurile de conducere, în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi "pentru", persoanele care au obţinut majoritatea voturilor din
numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi. Dacă, pentru o anume
funcţie, nici un candidat nu a întrunit această majoritate atunci se organizează
un nou tur de scrutin la care participă numai candidaţii clasaţi pe primele două
locuri, în ordinea descrescândă a numărului de voturi "pentru" obţinute. Orice
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discriminare privind alegerea în structurile şi în funcţiile de conducere este
interzisă. Electorii, la toate nivelurile de alegeri, au drept de vot egal, direct şi
secret.
(2) În cazul eliberării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri
parţiale, potrivit Cartei universitare.

Art. 6

(3) Alegerile parţiale se desfăşoară după metodologia aplicată alegerilor
generale cu precizarea că validarea alegerilor se face de către Consiliul facultăţii,
respectiv Senatul universitar în funcţie.
(1) Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor
membrilor cu drept de vot din structura sau circumscripția reprezentată.

(2) În cazul personalului UPM sunt considerați membri cu drept de vot cadrele
didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată.

Art. 7

Art. 8
Art. 9

(3) În cazul studenților sunt considerați membri cu drept de vot studenții
înmatriculați la nivel licență, master și doctorat, conform regulamentului
studenților.
Alegerile sunt organizate în trei etape: la nivelul departamentelor, la nivelul
facultăţilor şi la nivelul universităţii. Senatul universităţii are competenţa să
decidă asupra etapizării alegerilor la toate nivelurile printr-o hotărâre distinctă.
Consiliile facultăţilor şi Senatul universitar răspund de organizarea şi
corectitudinea alegerilor pentru sfera lor de competenţă.

În conformitate cu OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii, candidaţii la funcţiile de rector, prorectori, decani,
prodecani şi directori de departamente vor depune declaraţia pe propria
răspundere că nu au cazier judiciar şi nu au fost lucrători/colaboratori ai
securităţii în sensul art. 2 din această ordonanţă

Art. 10 (1) Funcţia de rector poate fi ocupată de personalităţi ştiinţifice şi academice
din ţară sau străinătate.
(2) Pentru niciuna dintre funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care
au împlinit vârsta legală de pensionare.

(3) Se recomandă ca persoanele alese pentru structurile şi funcţiile de
conducere să nu depăşească 65 de ani pe parcursul exercitării mandatului.

Art. 11 Dosarul de candidatură pentru toate funcţiile se înregistrează la registratura
universităţii şi se face public la departament, decanat sau rectorat, după caz.
Pentru funcţia de decan, dosarul de candidatură se depune la secretariatul
facultăţii. Pentru funcţia de rector, dosarul de candidatură se depune la
secretariatul universităţii. Formularul de candidatură este prezentat în Anexa 1
a prezentului regulament.
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Art. 12 Dacă după data limită prevăzută pentru depunerea candidaturilor nu se
înregistrează minim doi candidaţi, Consiliul departamentului este invitat să
desemneze câte un candidat pentru funcţia de decan, respectiv Consiliul de
facultate, nou ales, pentru funcţia de rector. Prin propunerea lor, si cu
consimţământul celui propus, se depun candidaturi însoţite de curriculum vitae
şi program managerial.

Art. 13 Rectorul, confirmat de ministerul de resort numeşte prorectorii, după
consultarea Senatului universitar. Numirea prorectorilor va avea în vedere
reprezentativitatea tuturor facultăţilor din structura UPM Decanii, numiţi în
urma concursului public validat de către Senat, concurs organizat de către
rector, desemnează prodecanii. Numirea prodecanilor va avea în vedere
reprezentativitatea tuturor departamentelor din structura Facultăţii.
Art. 14 Durata mandatului pentru funcţiile şi structurile de conducere este de patru ani.
Calitatea de membru al acestor structuri se pierde odată cu încetarea
contractului de muncă. Alegerea unei persoane trebuie să se facă pe baza
acordului prealabil al acesteia.

Art. 15 Studenţii îşi vor desfăşura şedinţele de alegeri corespunzător calendarului
stabilit de Senatul universitar, desemnându-şi reprezentanţii în structurile de
conducere, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului
regulament.
Art. 16 Studenţii de la toate ciclurile de studii universitare şi formele de învăţământ
sunt reprezentaţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universitar în proporţie
de minimum 1/4 din numărul membrilor, conform legii. În funcţie de norma de
reprezentare, studenţii îşi aleg reprezentanţii lor în aceste structuri.
Reprezentanţii studenţilor în structurile de conducere – Consiliul facultăţii şi
Senatul universitar - sunt desemnaţi prin alegeri de către studenţii din facultate
atât pentru un mandat, cât şi pentru înlocuirea celor care şi-au pierdut calitatea
de membru. Alegerile sunt organizate de către studenţii membri ai Consiliului
facultăţii.
Art. 17 Regulamentul alegerilor se afişează la facultăţi cu cel puţin o lună înainte de
demararea alegerilor propriu-zise.
Art. 18 Mandatul noilor funcţii şi structuri de conducere începe din momentul validării
acestora. Până la data validării, activitatea de conducere este exercitată de
structurile şi persoanele în funcţie la data declanşării alegerilor/concursurilor.
1.2. Structurile de conducere şi normele de reprezentare
Art. 19 Senatul în funcţie aprobă numărul de membri ai viitoarelor Consilii de Facultate.
Acestea vor fi constituite dintr-un număr cuprins între 9 şi 17 membri fiecare.

Art. 20 25% din numărul de locuri din structurile de conducere sunt atribuite
reprezentanţilor studenţilor. Studenţii îşi stabilesc norma de reprezentare şi
5
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graficul adunărilor la nivelul specializărilor/programelor de studii, al anilor de
studii şi al ciclurilor de studii universitare. Sunt declaraţi aleşi reprezentanţi în
Consiliile facultăţilor candidaţii care au obţinut majoritatea simplă a voturilor
"pentru" ale studenţilor prezenţi, în ordinea descrescătoare a voturilor şi în
funcţie de locurile repartizate prin reglementările proprii.

Art. 21 Consiliile facultăţilor îşi desemnează candidaţii (cadre didactice, cercetători şi
studenţi) în Senatul universităţii, conform normei de reprezentare de 1 la 5 în
cazul cadrelor didactice şi cercetătorilor şi de 1 la 400 în cazul studenţilor.

Art. 22 Posturile de prodecani se înfiinţează, ţinând seama de numărul de studenţi,
după următoarea grilă:
 la facultăţile cu până la 1000 de studenţi - 1 prodecan;

 la facultăţile cu 1001-2000 de studenţi

 la facultăţile cu peste 2000 de studenţi

- 2 prodecani;
- 3 prodecani.

Art. 23 Rectorul, prorectorii, decanii, directorul general administrativ şi preşedintele
studenţilor din Senatul universităţii constituie Consiliul de Administraţie al
universităţii.

Art. 24 În prima şedinţă care urmează confirmării şi validării lor, Rectorul va aduce la
cunoştinţa Consiliului de Administraţie atribuţiile care revin funcţiei de
prorector, respectiv decanul, Consiliului de facultate, atribuţiile care revin
prodecanului.
1.3. Alegerile la nivelul facultăţilor

Art. 25 Consiliul facultăţii este format în proporţie de maxim 75% din cadre didactice şi
minim 25% studenţi. Reprezentarea departamentelor în Consiliul facultăţii va
ţine cont de principiul reprezentativităţii şi de cota-parte de reprezentare
stabilită de consiliul în exerciţiu. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul
facultăţii sunt aleşi de către studenţii facultăţii prin vot universal, direct şi
secret.

Art. 26 Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul
facultăţii se face prin vot universal, direct şi secret al tuturor membrilor titulari
ai facultăţii. Fiecare departament din cadrul Facultăţii îşi desemnează prin vot
reprezentanţii în Consiliul facultăţii în limita numărului de locuri alocate.
Fiecare departament din cadrul facultăţii va alege lista de candidaţi (6
persoane) care vor participa la alegerile pentru Senat.

Art. 27 Candidaţii care, în urma şedinţei de alegeri, nu au devenit membri ai consiliului
se consideră rezerve şi vor completa consiliul în situaţia vacantării locurilor.
Completarea se face pe baza principiului utilizat la alegeri şi anume: locul
vacantat este ocupat de un membru al aceluiaşi departament în ordinea
6
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descrescătoare a numărului de voturi obţinute. În situaţia în care lista de
rezerve nu conţine persoane eligibile din departamentul care a vacantat locul se
va proceda la noi alegeri, conform actualei proceduri.

Art. 28 Consiliul facultăţii nou format este validat de către Senatul universitar în
exerciţiu.

Art. 29 După validare, Consiliul facultăţii va fi convocat de către decanul în funcţie
pentru o şedinţă de avizare a candidaţilor la funcţia de decan.

Art. 30 (1) Alegerile la nivelul facultăţilor sunt consemnate într-un proces verbal în
care se precizează rezultatul votului, lista nominală a celor aleşi în Consiliul
facultăţii şi lista nominală a candidaţilor facultăţii pentru funcţia de membru în
Senat. El constituie documentul pe baza căruia se solicită validarea alegerilor la
nivelul facultăţii. Rezultatul alegerilor de la nivelul facultăţilor se va înainta
Senatului pentru validare. Situaţia va cuprinde nominal toate persoanele alese
(conform Anexei 2) şi a candidaţilor candidații pentru Senatul universitar
(conform Anexei 3) în temeiul propunerilor făcute de fiecare departament.
Persoanele invalidate de către Consiliul facultăţii sau Senatul universitar în
funcţii de conducere nu-şi pot depune candidatura pentru aceeaşi funcţie pe
perioada aceluiaşi mandat.
(2) Contestaţiile privitoare la alegerile de la nivelul facultăţilor se înregistrează
la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la data desfăşurării
acestora. Ele vor fi soluţionate într-o şedinţă extraordinară a Senatului
convocată la o dată ce va ţine seama de ultima contestaţie depusă, după
finalizarea tuturor alegerilor de la nivelul facultăţilor.

1.4. Metodologia de selectare prin concurs a decanilor şi de numire a prodecanilor
şi a prorectorilor
Art. 31 Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către noul rector al
universităţii, la nivelul facultăţii.

Art. 32 (1) La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice
facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul
Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs.
Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi. Un candidat
primeşte avizul de participare la concurs dacă a obţinut votul „pentru” al
majorităţii simple a membrilor consiliului.
(2) Candidatura pentru funcţia de decan va fi însoţită de curriculum vitae şi
programul managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor
umane, a bazei materiale şi atragerea de resurse financiare în facultate.
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Art. 33 Decanii selectaţi prin concurs public organizat de noul rector şi validaţi de
Senatul universitar, în interval de o săptămână, după avizarea Consiliului
facultăţii, numesc prodecanii şi îi prezintă acestuia.
1.5. Alegerile la nivelul Senatului universitar
Art. 34 Senatul este compus din 75% cadre didactice şi de cercetare şi din 25%
reprezentanţi ai studenţilor. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senat,
conform normei de reprezentare, de 1 la 5 în cazul cadrelor didactice şi de
cercetare şi de 1 la 400 în cazul studenţilor. Membrii Senatului, cadre didactice
sau de cercetare, sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor
electorilor, cadre didactice şi de cercetare titulare din facultate. Reprezentanţii
studenţilor sunt aleşi de către studenţi în baza prezentului regulament.

Art. 35 Alegerea membrilor Senatului, cadre didactice şi de cercetare, se face pe baza
listelor de candidaţi trimise de Consiliile facultăţilor conform propunerilor
realizate de fiecare Departament din structura Facultăţii (Anexa 2), în funcţie de
numărul de locuri stabilit pentru fiecare facultate în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute. Candidaţii care, în urma scrutinului de alegeri, nu
au devenit membri ai Senatului se consideră rezerve şi vor completa Senatul în
situaţia vacantării locurilor. Completarea se face pe baza principiului utilizat la
alegeri şi anume: locul vacantat este ocupat de un membru al aceleiaşi facultăţi
în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. În situaţia în care lista
de rezerve nu conţine persoane eligibile din facultatea care a vacantat locul se
va proceda la alegeri parţiale.
Art. 36 Persoanele care ocupă una din funcţiile de conducere de prorector, decan,
prodecan, director de departament pot fi membre în Senatul Universităţii sub
condiţia alegerii lor în această calitate.

Art. 37 Lista membrilor Senatului şi a rezervelor pe facultăţi cu numărul de voturi
obţinute de fiecare candidat va fi transmisă Senatului în exerciţiu pentru
validare.
Art. 38 Preşedintele Senatului universitar este ales prin vot direct şi secret, de către
Senatul universitar, dintre membrii acestuia, pe o perioada de 4 ani în cadrul
şedinţei de constituire a Senatului nou ales. Membrii Senatului formulează
propuneri motivate cu privire la candidaţii pentru funcţia de preşedinte al
Senatului, cu precizarea că trebuie formulate cel puţin două candidaturi însuşite
public.
Art. 39 Procedura de revocare a preşedintelui Senatului universitar poate fi demarată la
cererea a cel puţin 1/3 din membrii acestuia. Preşedintele este revocat dacă cel
puţin 2/3 din membrii Senatului votează „pentru revocare”, în mod direct şi
secret.
8
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1.6. Alegerea Rectorului
Art. 40 Rectorul este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii pe perioadă
nedeterminată şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din
Consiliile facultăţilor, în conformitate cu rezultatele referendumului privind
desemnarea acestuia.

Art. 41 La alegerile pentru funcţia de rector poate candida orice persoană, personalitate
ştiinţifică şi academică din ţară sau străinătate care va depune în acest sens
formularul de candidatură la registratura universităţii cu cel puţin o lună înainte
de data alegerilor. Formularul trebuie însoţit, pe lângă curriculum vitae, de un
program managerial propriu care să atingă toate activităţile desfăşurate în
universitate. Dosarele de candidatură vor fi făcute publice pe pagina web a
universităţii.

Art. 42 (1) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult
o dată. O persoană nu poate fi rector al UPM pentru mai mult de 8 ani, indiferent
de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(2) În intervalul de o lună de la data expirării perioadei de depunere a
candidaturii Universitatea organizează dezbateri cu membrii comunităţii
universitare.

Art. 43 Senatul universitar va desemna o Comisie de alegere a rectorului universităţii,
ca organism imparţial la nivel de universitate, responsabilă cu organizarea şi
desfăşurarea alegerii, precum şi cu validarea rezultatelor şi un birou executiv
pentru asistarea alegerii.
Art. 44 Rectorul se consideră ales din primul tur de scrutin dacă la procesul de votare au
participat cel puţin 2/3 din numărul totalul de electori şi dacă obţine
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. Dacă această condiţie nu a fost
îndeplinită se fixează o nouă dată pentru alegeri, programată în cel mult 7 zile,
la care vor participa doar primii doi candidaţi, în ordinea descrescătoare a
voturilor obţinute. La acest al doilea scrutin de alegeri prezenţa la vot nu
constituie criteriu de validitate. Se va considera ales în funcţia de rector
candidatul care obţine cele mai multe voturi.
Art. 45 (1) Încălcarea regulamentului de alegeri atrage nulitatea absolută a acestora.
În cazul invalidării unei alegeri/numiri se reface şedinţa de alegeri/procesul de
numire, conform legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.

(2) Eventualele contestaţii cu privire la nerespectarea procedurii de alegere a
rectorului se pot depune în scris de către membrii comunităţii universitare în
termen de 24 de ore de la data desfăşurării alegerilor, se adresează Senatului,
ele fiind înregistrate la registratura universităţii. Senatul nou ales va desemna o
comisie în vederea analizării şi soluţionării acestora. Propunerile comisiei se vor
supune aprobării Senatului în maximum 3 zile lucrătoare.
9
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Art. 46 Mandatul rectorului începe odată cu emiterea ordinului de confirmare de către
ministerul de resort. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi preiau
efectiv prerogativele noile conduceri academice, întreaga activitate este
asigurată de conducerile academice care au fost în funcţie până la alegeri.

Art. 47 Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar, pentru neîndeplinirea
clauzelor prevăzute în contractul de management, numai după organizarea unui
referendum la nivelul comunităţii universitare, desfăşurat conform aceloraşi
proceduri care au dus la alegerea sa.
1.7. Revocarea din funcţie
Art. 48 Persoana aflată într-o funcţie sau structură de conducere, obţinută prin alegeri,
poate fi revocată prin procedura inversă folosită pentru alegere, la iniţiativa a
1/3 din numărul total al electorilor. Audierea persoanei respective este
obligatorie.
În cazul funcţiilor de prorector, decan şi prodecan revocarea din funcţie se
poate face după cum urmează:

a) Pentru prorector, revocarea se face de către rector, cu avizul Senatului,
pentru neîndeplinirea atribuţiilor pe care le presupune funcţia.

b) Pentru decan, revocarea se face de către rector, cu avizul Consiliului
facultăţii, pentru neîndeplinirea atribuţiilor pe care le presupune funcţia.

c) Pentru prodecan, revocarea se face de către decan, cu avizul Consiliului
facultăţii.

În termen de cel mult 30 de zile, Senatul universitar are obligaţia de a valida sau
invalida propunerea de revocare a decanului. După validare, rectorul revocă
decanul.
Se consideră invalidare, având drept consecinţă menţinerea persoanei
respective în funcţie, dacă votează împotriva revocării cel puţin 2/3 din
numărul total al membrilor Senatului universitar. Procedura de revocare nu se
poate declanşa în perioada vacanţelor universitare.

Art. 49 Procedura de revocare din funcţie a rectorului poate fi declanşată la solicitarea a
cel puţin 1/3 din numărul total de membri ai Senatului. Procedura de revocare
este considerată declanşată dacă numărul celor care votează pentru iniţierea
revocării reprezintă 2/3 din numărul membrilor Senatului universitar. În cazul
revocării din funcţie a rectorului, Senatul este obligat să desemneze un
prorector pentru a asigura interimatul. Prorectorul numit va reprezenta
universitatea și va deveni ordonator de credite.
Rectorul poate fi revocat și de către ministerul de resort, în condiţiile stabilite în
Legea 1/2011.
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În ambele cazuri de revocare a rectorului, Senatul universitar este obligat să finalizeze
procedurile de desemnare a noului rector în termen de cel mult 3 luni, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II
DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR
ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR ŞI ÎN SENATUL UNIVERSITAR
Art. 50 Alegerile în vederea desemnării reprezentanţilor studenţilor în Consiliile
Facultăţilor şi Senatul Universitar se vor organiza în temeiul Regulamentului
privind alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale
Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

Capitolul III
ALEGERILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE LA NIVELUL ŞCOLII
DOCTORALE
Art. 51 Alegerile pentru structurile de conducere de la nivelul Şcolii Doctorale se vor
organiza în temeiul unei Metodologii proprii adoptate de Senat.

Capitolul IV
CONFLICTE DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI

Art. 52 Conflictele de interese şi incompatibilităţile sunt reglementate prin Carta
universităţii.

Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 53 Proporţiile de 1/2, 1/3 sau 2/3 din numărul de membri se calculează prin
rotunjire la cel mai apropiat întreg. În cazul valorii 0,5 se rotunjeşte în sus.
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Art. 54 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 55 La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se
abrogă.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 03.11.2011, şi
revizuit şi completat în şedinţele Senatului din data de 20.12.2011, 28.10.2015,
18.11.2015 şi 25.11.2015.
PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
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Anexa 1
Universitatea „Petru Maior”din Tîrgu-Mureş
Nr.___________/_______________________________________

FORMULAR DE CANDIDATURĂ
pentru funcţiile de conducere din structura Universităţii „Petru Maior”din Tîrgu-Mureş
mandatul 2016 -2020

Subsemnatul:

Numele şi prenumele_____________________________________________________________________________
Gradul didactic ___________________________________________________________________________________

Titular la Departamentul_________________________________________________________________________

Facultatea__________________________________________________________________________________________
Depun candidatura pentru

Funcţia de_________________________________________________________________________________________

Data___________________________

Semnătură candidat______________________________

Formularul se completează în 2 exemplare şi se înregistrează la registratura
universităţii.
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Anexa 2
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
Facultatea __________________________________________

TABEL
cuprinzând rezultatele alegerilor la nivelul facultăţii

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia didactică

Titlul
ştiinţific

Funcţia în
care
a fost ales

Anexa 3
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
Facultatea __________________________________________

TABEL
cuprinzând candidaţii pentru funcţia de membru al Senatului universitar
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia didactică
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Titlul ştiinţific

