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Având în vedere: 
- Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3751/29.04.2015 de 

aprobare a 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, 

- Carta Universitară,  
Senatul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” adoptă prezenta metodologie: 
 

Capitolul I  
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. – (1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senatul universitar al 

Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare Senatul universitar, 
se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data organizării acestora şi cu 
prevederile Cartei universitare. 

(2) În condiţiile prevăzute de prezenta metodologie pot fi organizate atât alegeri 
generale pentru constituirea unui nou Senat universitar, cât şi alegeri parţiale pentru 
completarea locurilor de membru al Senatului devenite vacante. 

 
Art. 2. - Procesul de alegere a membrilor Senatului universitar se desfăşoară cu 

respectarea următoarelor principii: 
a) principiul legalităţii; 
b) principiul autonomiei universitare;  
c) principiul transparenţei; 
d) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului 

academic; 
e) principiul reprezentativităţii pe facultăţi, departamente şi programe de studii, 

conform Cartei universitare; 
f) principiul respectării normelor etice şi deontologice. 
  
Art. 3. - (1) Perioada de organizare, desfăşurare şi validare a alegerilor este cea 

stabilită prin calendarul aprobat de Senatul universitar.  
         (2) Senatul universitar în funcţie validează şi face publice rezultatele alegerilor. 

 
Art. 4. - (1) Pentru constituirea Senatului universitar, cadrelor didactice titulare şi 

instructorilor de predare titulari (denumiţi în cuprinsul prezentei metodologii personal 
didactic titular) le sunt alocate 23 de locuri eligibile iar studenţilor 8 locuri. 

(2) Repartizarea numărului de locuri eligibile alocate personalului didactic titular se 
face astfel: 

a) fiecărei facultăţi îi este repartizat cel puţin un loc eligibil; 
b) numărul locurilor eligibile repartizate unei facultăţi se stabileşte conform cotei 

rezultate din raportarea numărului total al personalului didactic titular al facultăţii, la 
numărul total al personalului didactic titular din Academie; 

c) Departamentului de Studii Doctorale îi sunt repartizate două locuri eligibile; 
d) Colegiului Naţional de Afaceri Interne îi este repartizat un loc eligibil. 
(3) Repartizarea numărului de locuri eligibile alocate studenţilor se face astfel: 



a) fiecărei facultăţi îi este repartizat cel puţin un loc eligibil; 
b) numărul de locuri eligibile repartizate unei facultăţi se stabileşte conform cotei 

rezultate din raportarea numărului studenţilor facultăţii, înmatriculaţi la programele de 
licenţă, la numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programele de licenţă în Academie. 

(4) Repartizarea locurilor eligibile pentru constituirea Senatului universitar este 
prevăzută în Anexa nr.1. 

 
Art. 5. – (1) Pot candida pentru a fi aleşi membri ai Senatului universitar toate 

cadrele didactice titulare şi instructorii de predare titulari în Academia de Poliţie, 
respectiv studenţii înmatriculaţi în Academie. 

(2) Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin votul 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi al instructorilor de 
predare titulari, respectiv al tuturor studenţilor. 
 

Capitolul II 
ORGANIZAREA ALEGERILOR 

 
Art. 6. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se constituie o Comisie de 

alegeri, formată din 5 membri, din care:  
- un preşedinte; 
- trei membri; 
- un secretar. 
(2) Componenţa nominală a Comisiei de alegeri se stabileşte prin Hotărâre a 

Senatului universitar. 
 
Art. 7. - (1) Comisia de alegeri (denumită în continuare Comisia) îndeplineşte toate 

atribuţiile care îi revin potrivit prezentei metodologii şi Cartei universitare valabilă la 
momentul alegerilor.  

(2) Comisia este responsabilă pentru următoarele acţiuni:  
a) întocmirea şi/sau actualizarea listei de vot; 
b) aducerea la cunoştinţa publică a locaţiei secţiei de votare; 
c) afişarea listei de vot; 
d) tipărirea buletinelor de vot; 
e) numărarea şi verificarea voturilor;   
f) întocmirea proceselor-verbale; 
g) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului. 
(3) Comisia lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este 
hotărâtor. 

(4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Comisiei este 
obligatorie, iar nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă, 
administrativă sau penală, după caz.  

 
Art. 8. - Cu cel puţin 3 zile înainte de data declanşării alegerilor, Comisia face 

publice datele privind organizarea alegerilor, calendarul, obiectul şi locaţia alegerilor, 
precum şi repartizarea locurilor eligibile. 

 



Art. 9. - (1) La nivelul Academiei se constituie o singură secţie de votare. 
(2) Secţia de votare va fi prevăzută cu minim 2 (două) cabine de vot. 
(3) Locaţia în care se amplasează cabinele de vot şi numărul acestora sunt stabilite 

de Comisie. 
 
Art. 10. - (1) Pe baza datelor primite de la Serviciul Management Resurse Umane, 

Comisia întocmeşte Lista de vot, care conţine: numărul curent, numele şi prenumele 
persoanei cu drept de vot, CNP, funcţia didactică, facultatea/departamentul în care 
persoana ocupă funcţia didactică în calitate de titular ori beneficiază de rezervare de post. 

(2) Lista de vot (fără CNP) se afişează la avizierul fiecărei facultăţi, la 
Departamentul de Studii Doctorale, la C.N.A.I. şi la avizierul Academiei, cu cel puţin 2 
(două) zile înaintea primului tur de scrutin.   

 
Art. 11. - (1) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în lista de vot. 
(2) Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din 

lista de vot se depun la Comisie, aceasta fiind obligată să se pronunţe în cel mult 24 de 
ore de la înregistrare. 

(3) Cu 24 de ore înainte de primul tur de scrutin, nu se mai fac modificări ale listei 
de vot.  

 
Art. 12. - (1) Ştampilele necesare procesului de vot se ridică de la Secretariatul 

Academiei, de către preşedintele comisiei de alegeri sau persoana desemnată de acesta, 
din cadrul Comisiei, care va răspunde de gestionarea lor.  

(2) Formatul ştampilelor este cel stabilit la nivel naţional, prin Metodologia cadru 
referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de 
conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, astfel: 

a) ştampila de control - are formă pătrată şi este inscripţionată astfel: Biroul 
Electoral al Academiei/Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”- sub formă de cerc 
înscris, iar central este inscripţionat cuvântul "CONTROL", scris cu majuscule; 

b) ştampilele de vot - au formă rotundă, cu diametru de 17 mm, pe care este 
inscripţionat cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule; 

c) ştampilele de anulare a buletinelor de vot - au inscripţionat cuvântul 
"ANULAT", scris cu majuscule. 

(3) Numărul ştampilelor de vot pentru secţia de votare este stabilit de către Comisie 
şi nu poate fi mai mic de 2 (doi). 

 
 

Capitolul III 
DEPUNEREA CANDIDATURILOR ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

 
Art. 13. - (1) Pentru ocuparea un loc eligibil poate candida orice persoană care face 

parte din personalul didactic titular al structurii căreia i-a fost atribuit locul respectiv, 
conform Anexei nr.1 a prezentei Metodologii. 

(2) Pentru locurile eligibile atribuite Departamentului de Studii Doctorale, poate 
candida orice persoană care face parte din personalul didactic titular al Academiei şi este 
membru al unei şcoli doctorale din cadrul Departamentului. 



(3) Pentru locul eligibil atribuit Colegiului Naţional de Afaceri Interne, poate 
candida orice persoană care face parte din personalul didactic titular al Academiei şi 
ocupă o funcţie didactică ori exercită o funcţie de conducere în cadrul Colegiului. 

(4)  O persoană nu poate candida simultan pe locuri eligibile atribuite unor structuri 
diferite. 

 
Art. 14. - (1) Persoanele care doresc să candideze la alegerile pentru Senatul 

universitar îşi depun candidatura la Secretariatul facultăţii/Departamentului de Studii 
Doctorale/C.N.A.I., prin completarea unui formular tip (conform Anexei nr. 2). 

(2)  Candidatura se va depune în termenul prevăzut prin calendarul aprobat. 
(3) Secretariatul facultăţii/Departamentului de Studii Doctorale/C.N.A.I. 

înregistrează candidaturile depuse şi le transmite Comisiei.  
 
Art. 15 - (1) Comisia tipăreşte buletinele de vot, pe baza candidaturilor primite de 

la secretariatele facultăţilor, Departamentului de Studii Doctorale şi C.N.A.I., după care 
le securizează prin aplicarea ştampilei de control.  

(2) În buletinul de vot se înscrie numărul locurilor eligibile alocate fiecărei structuri. 
(3) Numărul buletinelor de vot care vor fi tipărite este egal cu numărul total al 

persoanelor cu drept de vot, plus o rezervă de 10%.  
(4) Formatul buletinelor de vot este ce prevăzut în Anexa nr. 3 
 
Art. 16. - Procedura de vot se desfăşoară în ziua planificată, potrivit calendarului 

alegerilor, în intervalul orar 08,00 – 15,00.  
 
Art. 17. - (1) În vederea exercitării dreptului la vot, electorul se prezintă în faţa 

Comisiei şi se legitimează cu buletinul/cartea de identitate ori cartea de identitate 
provizorie, după caz, sau, în cazul pierderii acestora, cu paşaportul.  

(2) Membrii Comisiei identifică fiecare votant şi consemnează în lista de vot 
participarea la vot.  

 
Art. 18. - (1) Votul se exercită individual, în cabina de vot. 
(2) Fiecare elector are dreptul la un singur vot pentru fiecare loc eligibil. Numărul 

locurilor eligibile atribuite fiecărui departament/colegiu este cel înscris pe buletinul de 
vot. 

(3) Exprimarea opţiunii de către elector se face prin aplicarea ştampilei de vot în 
interiorul fiecărui patrulater în care este înscris numele unui candidat pe care îl preferă. 

(4) Numărul maxim de candidaţi pe care îi poate vota un elector, pentru fiecare 
departament/colegiu în parte, este egal cu numărul locurilor eligibile atribuite 
departamentului/colegiului respectiv.  

 
Art. 19. - (1) După încheierea votului, preşedintele, în prezenţa membrilor 

Comisiei, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate, prin aplicarea ştampilei 
„ANULAT”. 

(2) Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.  
(3) Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se 

consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesul-verbal.  



(4) Se adună buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultă din lista de vot, cu 
buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu 
numărul de buletine tipărite pentru alegeri, se consemnează în procesul-verbal. În cazul 
în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot tipărite, se precizează în 
procesul-verbal motivul pentru care apare diferenţa. 

(5) În cazul în care suma nu se verifică, membrii Comisiei pot avea opinii separate, 
care se consemnează în procesul-verbal.  

 
Art. 20. - (1) După operaţiunile menţionate anterior, se procedează la deschiderea 

urnei, numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.  
(2) La operaţiunile de numărare a voturilor participă toţi membrii Comisiei. 
 
Art. 21. - (1)  Preşedintele Comisiei procedează la deschiderea fiecărui buletin de 

vot, citeşte cu voce tare opţiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi.  
(2) Pe formularul tipizat (Anexa nr. 4), unul dintre membrii Comisiei, asistat de cel 

puţin încă un membru al acestuia, consemnează opţiunea care a rezultat din citirea 
fiecărui vot valabil exprimat ori, după caz, situaţia de invalidare a votului. 

 
Art. 22. - (1) Sunt valabile numai voturile exprimate pe buletine de vot care au 

formatul aprobat, poartă ştampila de control a Comisiei iar ştampila "VOTAT" este 
aplicată în interiorul unuia dintre patrulaterele în care sunt înscrise opţiunile de vot. 

(2) Voturile exprimate pe buletine care nu poartă ştampila de control a Biroului 
Electoral al Academiei, pe buletine de vot având alt format decât cel aprobat, precum şi 
voturile exprimate pe buletine de vot prin aplicarea ştampilei pe mai multe patrulatere 
decât numărul de locuri alocat pentru fiecare departament/colegiu sunt voturi nule şi nu 
intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

(3) Buletinele de vot care nu au aplicată ştampila "VOTAT" sunt voturi albe. 
Aceste voturi nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.  

(4) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind 
valabilitatea votului exprimat, se va ţine seama de părerea majorităţii membrilor 
Comisiei. Fiecare situaţie se analizează şi se soluţionează separat iar rezultatul, întemeiat 
pe opţiunea majorităţii, se consemnează într-un proces verbal semnat de toţi membrii 
Comisiei. 

 
Art. 23. - (1) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de 

către preşedinte, ajutat de către ceilalţi membri ai biroului electoral, într-un pachet 
separat pentru fiecare opţiune supusă votării.  

(2) Voturile nule, voturile anulate, voturile albe, precum şi cele pentru care au 
existat opinii diferite privind valabilitatea votului exprimat, se fac pachete separate.  

 
Art. 24. - (1) Ierarhia candidaţilor care au participat la alegeri se stabileşte pentru 

fiecare departament/colegiu în parte, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
„pentru” obţinute. 

(2) Sunt alese în Senatul Academiei, în limita locurilor eligibile atribuite pentru 
fiecare departament/colegiu, persoanele care au obţinut cele mai multe voturi valabil 
exprimate, potrivit ierarhiei candidaţilor, stabilită conform alin. (1).  

 



Art. 25. - Rezultatul votului se consemnează într-un proces verbal (Anexa nr. 5), 
încheiat în două exemplare, semnat de toţi membrii Comisiei. Procesul verbal va purta 
ştampila de control.  

 
Art. 26. - (1) În situaţia în care, la primul tur de scrutin, un loc eligibil nu a fost 

ocupat întrucât doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut acelaşi număr de voturi, se 
organizează al doilea tur de scrutin la care participă candidaţii care urmează a fi 
departajaţi. 

(2) Este ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi valabil 
exprimate. 

(3) În cazul în care un loc eligibil nu poate fi ocupat nici la cel de-al doilea tur de 
scrutin, vor fi organizate noi alegeri pentru locul respectiv, în termen de 30 de zile de la 
data validării alegerilor.  

 
Art. 27. - (1) În timpul operaţiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face 

contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. 
(2) Contestaţiile se adresează preşedintelui Comisiei şi se formulează în scris, în 

două exemplare, dintre care unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rămâne la 
contestatar.  

(3) Preşedintele Comisiei hotărăşte, de îndată, asupra contestaţiilor depuse.  
 
Art. 28. - La încheierea procedurii de alegeri, se întocmeşte un dosar care cuprinde: 

un exemplar al procesului-verbal original, contestaţiile formulate, buletinele de vot 
cuprinzând voturile nule, albe şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite 
la calculul rezultatelor, precum şi lista de vot utilizată.  

 
Art. 29. - (1) Un exemplar al procesului verbal întocmit de Comisie, în care sunt 

consemnate rezultatele votului, se înaintează Senatului pentru validarea alegerilor şi a 
rezultatelor acestora, în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii alegerilor. 

(2) O copie a procesului-verbal se păstrează la Comisie. 
 

Art. 30. - (1) Rezultatul alegerilor poate fi validat de Senatul universitar numai dacă 
s-au prezentat la vot cel puţin jumătate plus unu din numărul total al persoanelor înscrise 
pe lista de vot.  

(2) După validarea alegerilor, Senatul universitar în funcţie, aprobă componenţa 
nominală a noului Senat universitar, rezultată din alegeri.  

 
 

Capitolul V  
ALEGEREA CONDUCERII SENATULUI ACADEMIEI 

 
Art. 31. - (1) Senatul universitar, în cadrul primei şedinţe, îşi alege un preşedinte şi 

un vicepreşedinte, din rândul membrilor săi.  
(2) Şedinţa de alegeri este condusă de decanul de vârstă al membrilor Senatului, 

ajutat de cel mai tânăr membru al Senatului, din rândul personalului didactic titular. 
  



Art. 32. - (1) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi prin vot secret, cu votul a 
jumătate plus unu din numărul total al membrilor Senatului. 

(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, se stabileşte o comisie formată din 
trei membri, pe baza propunerilor membrilor Senatului. Comisia va fi alcătuită din 
membri ai Senatului care nu candidează pentru niciuna din cele două funcţii.  

(3) Toate operaţiunile de organizare şi desfăşurare a votului au loc în plenul 
aceleiaşi şedinţe a Senatului.  

 
Art. 33. - (1) Membrii Senatului care doresc să candideze îşi prezintă candidatura în 

plen, separat pentru preşedinte, respectiv pentru vicepreşedinte. 
(2) Candidaturile sunt centralizate de Comisia de alegeri.   
(3) Pe baza candidaturilor, Comisia completează buletinele de vot, prin înscrierea 

numelor candidaţilor pe formularul tipizat - Anexa nr.6, după care se trece la vot. 
 
Art. 34. - (1) Votul se exercită individual, în cabina de vot. 
(2) Fiecare elector are dreptul la un vot pentru preşedinte şi unul pentru 

vicepreşedinte.  
(3) Exercitarea votului se face prin eliminarea din lista candidaţilor înscrişi a celor 

pentru care electorul nu optează (se barează cu o linie orizontală numele acestora) şi 
păstrarea pe listă a numelui candidatului pentru care se acordă votul. 

(4) După exercitarea votului, buletinul de vot se depune în urnă. 
 
Art. 35. - (1) După încheierea votului, Comisia procedează la deschiderea fiecărui 

buletin de vot, citeşte opţiunea votată şi arată buletinul de vot.  
(2) Pe formularul tipizat (Anexa nr. 4), unul dintre membrii Comisiei, consemnează 

opţiunea care a rezultat din citirea fiecărui vot valabil exprimat ori, după caz, situaţia de 
invalidare a votului. 

 
Art. 36. - (1) Sunt valabile numai voturile prin care se exprimă o singură opţiune 

de vot pentru fiecare dintre cele două funcţii. 
(2) Voturile exprimate altfel decât prevede prezenta metodologie, sunt voturi nule 

şi nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 
(3) Buletinele de vot care nu au consemnată nici-o opţiune, sunt voturi albe. Nici 

aceste voturi nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.  
(4) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind 

valabilitatea votului exprimat, se va ţine seama de părerea majorităţii membrilor 
Comisiei. Fiecare situaţie se analizează şi se soluţionează separat iar rezultatul, întemeiat 
pe opţiunea majorităţii, se consemnează într-un proces verbal semnat de toţi membrii 
Comisiei. 

 
Art. 37. - (1) Ierarhia candidaţilor care au participat la alegeri se stabileşte pentru 

fiecare din cele două funcţii, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. 
(2) Sunt alese în Senatul Academiei, în funcţia de Preşedinte al Senatului, respectiv 

de Vicepreşedinte al Senatului, persoanele care au obţinut cele mai multe voturi valabil 
exprimate, potrivit ierarhiei candidaţilor, stabilită conform alin. (1).  

 



Art. 38 - Rezultatul votului se consemnează într-un proces verbal (Anexa nr. 5), 
încheiat în două exemplare, semnat de toţi membrii Comisiei.  

 
Art. 39. - (1) În situaţia în care, la primul tur de scrutin, una din cele 2 funcţii nu a 

fost ocupată întrucât doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut acelaşi număr de voturi, se 
organizează al doilea tur de scrutin, în cadrul aceleiaşi şedinţe, la care participă numai 
candidaţii care urmează a fi departajaţi. 

(2) La al doilea tur de scrutin, este ales candidatul care întruneşte cel mai mare 
număr de voturi valabil exprimate. 

(3) În cazul în care şi la al doilea tur, situaţia se menţine, Senatul va organiza noi 
alegeri pentru funcţia respectivă, în termen de 5 de zile de la data validării primelor 
alegeri.  

(4) Rezultatele finale ale alegerilor sunt validate în şedinţa Senatului Universitar, 
dată de la care noua conducere îşi începe mandatul. 

(5) La încheierea procedurii de alegeri, Comisia întocmeşte un dosar care cuprinde: 
un exemplar al procesului-verbal (în original), buletinele de vot cuprinzând voturile 
valabile, nule şi voturile albe, formularele care au fost folosite la calculul rezultatelor, 
precum şi listele de vot utilizate. Dosarul este predat Secretariatului Academiei unde va fi 
arhivat. 
 

        
Capitolul VI 

   DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 40. - Rezultatul alegerilor, validat de Senat, va fi adus la cunoştinţa comunităţii 
universitare. 

 
Art. 41. - (1) Încălcarea actelor normative în vigoare şi/sau a reglementărilor 

specifice privind alegerea membrilor Senatului universitar conduce la invalidarea 
rezultatelor alegerilor. 

(2) În situaţia prevăzută la aliniatul (1) se vor organiza noi alegeri în termen de cel 
mult 3 luni de la data invalidării. 

 
Art. 42. - Toate documentele aferente procesului de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor se arhivează şi se predau de către Comisie la Compartimentul Registratură, 
Arhivă şi Secretariat.  

 
Art. 43. - Toate structurile Academiei au obligaţia ca, în raport de competenţele şi 

atribuţiile funcţionale, să sprijine desfăşurarea în condiţii optime a alegerilor. 
 
Art. 44. - Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii şi aprobată în şedinţa 

Senatului Academiei din data de ………………….. şi intră în vigoare de la data 
aprobării. 

 
Art. 45. - Anexele 1-6 sunt parte integrantă a prezentei metodologii. 
 



Art. 46. - În termen de 5 (cinci) zile de la aprobare, prezenta metodologie se 
publică pe site-ul Academiei.  

 
Art. 47. - La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, Metodologia 

organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senatul Academiei de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”, nr. 3729317 din 10.09.2011, se abrogă. 

 
 

Preşedintele Senatului Universitar 
Comisar şef de poliţie 

 
Conf. univ. dr.  

                             Tiberiu PAVELESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
 

REPARTIZAREA LOCURILOR ELIGIBILE 
PENTRU SENATUL UNIVERSITAR 

 
 

1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE - 7 locuri din 
care: personal didactic titular - 6 locuri; studenţi - 1 loc 

Repartizarea pe departamente a locurilor eligibile: 
- Departamentul de Drept Public - 2 locuri 
- Departamentul de Drept Privat - 2 locuri 
- Departamentul de Drept Penal - 1 loc 
- Departamentul de Administraţie Publică - 1 loc 
 

2. FACULTATEA DE POLIŢIE - 10 locuri din care: personal didactic titular - 7 
locuri; studenţi - 3 locuri. 
Repartizarea pe departamente a locurilor eligibile: 

     - Departamentul de Poliţie şi Ştiinţe Comportamentale - 3 locuri 
- Departamentul de  Criminalistică - 2 locuri 
- Departamentul de  Educaţie Fizică - 2 locuri 
 

3. FACULTATEA DE JANDARMI - 2 locuri din care: personal didactic titular - 1 
loc; studenţi - 1 loc 

Repartizarea pe departamente a locurilor eligibile: 
- Departamentul de Jandarmi şi Pregătire Militară Generală - 1 loc 
 

4. FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ - 3 locuri din care: personal 
didactic titular - 2 locuri; studenţi - 1 loc 

Repartizarea pe departamente a locurilor eligibile: 
  - Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen - 1 
loc. 

- Departamentul de  Limbi Străine – 1 loc 
 

5. FACULTATEA DE POMPIERI - 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 
locuri; studenţi - 1 loc 

Repartizarea pe departamente a locurilor eligibile: 
- Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă – 2 locuri 
 
 

6. FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ - 3 locuri din care: personal didactic titular - 
2 locuri; studenţi - 1 loc 

Repartizarea pe departamente a locurilor eligibile: 
- Departamentul de Arhivistică şi Istorie - 2 locuri 
 

7. DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE – 2 locuri 
 
8. COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE – 1 loc 



 
           Anexa nr. 2  
 

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 
………………………………………………………….. 
(Facultatea/Departamentul de studii doctorale/CNAI) 
 

 
 
 
 
 

Formular de înscriere a candidaturii  

pentru alegerea ca membru al Senatului universitar 

pe locurile alocate  ………………………….……………………………………….  

 

 

Nume: 

Prenume: 

Funcţia didactică actuală: 

Departamentul în care am calitatea de personal didactic titular: 

Funcţia de conducere pe care o îndeplinesc (numai candidaţii pe locul CNAI): 

Şcoala doctorală la care sunt membru (numai candidaţii pe locurile Departamentului de 

Studii Doctorale): 

 

 

Menţionez că am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la alegeri şi că le 

îndeplinesc. 

 

 

 
 

Data  
 

Semnătura  
 
 



 
Anexa nr. 3 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 
B U L E T I N    D E   V O T 

pentru alegerea membrilor Senatului universitar 
 

I. Departamentul _____________________________________,    ____ locuri eligibile; 
 
Candidaţi: 
 

 
 
 
 
 
 

 
II. Departamentul _____________________________________,    ____ locuri eligibile; 
 
Candidaţi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
XIV. Colegiul Naţional de Afaceri Interne,   1 (un) loc eligibil. 
 
Candidaţi: 
 

 
 
 
 
 

 
Note:  
1. Numărul patrulaterelor la fiecare departament va fi egal cu numărul candidaturilor depuse 
2. În interiorul fiecărui patrulater va fi trecut numele unui singur candidat 
3. Dimensiunea fiecărui patrulater va fi mai mare decât diametrul ştampilei de vot (17 mm) 

  

 
 
 
 
 

 

  



 
Anexa nr. 4 

 
ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” 
Comisia de alegeri pe Academie  

 
 
 
 

Tabel centralizator al rezultatelor votului  

pentru  alegerea membrilor Senatului universitar 

din data de ............................. 

 
Nr. 
crt 

Nume şi prenume candidat Voturi valabil exprimate 
(“pentru”) 

Observaţii 

 Departamentul .............................  
1.    
2.    
...    
 Departamentul .............................  

1    
2    
...    
 Colegiul Naţional de Afaceri Interne  

1   
2   

.....    
 

Voturi albe 
 

  

 
Voturi nule 

  

 
 
Preşedintele Comisiei              
 
    .......................................................                                    
      
    Membrii Comisiei: 
 
    ....................................................... 
    ....................................................... 
    ....................................................... 

    



 Secretarul comisiei 



Anexa nr. 5 
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
Comisia de alegeri pe Academie  
 
 
 
 

Proces - verbal 
privind consemnarea rezultatului alegerilor pentru  Senatul universitar 

 din data de ............................. 
 
 

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare;  
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale 
existente în secţia de votare; 
c. numărul buletinelor de vot primite, cu verificarea respectării formulei: pct. c ≥ pct. d 
+ pct. e + pct. f + pct. g; 
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; 
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: pct. e 
≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; 
f. numărul voturilor nule; 
g. numărul voturilor albe; 
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, din care: 
h1. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru candidatul " ….…………"; 
h2. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru candidatul "…..…………"; 
.................... ...………………………………………………………………………  
hn. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru candidatul "………………"; 
i. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, 
precum şi a contestaţiilor înaintate Comisiei; 
j. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării. 
 
 
    Preşedintele Comisiei              
    .......................................................                                    
      
    Membrii Comisiei: 
 
    ....................................................... 
    ....................................................... 
    ....................................................... 

    
 Secretarul comisiei 
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                     Anexa nr.6  
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 
B U L E T I N    D E   V O T 

pentru alegerea Preşedintelui Senatului universitar 
  
 
 

 
Numele şi prenumele candidaţilor:  
 

1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

........................................................................... 

     n.   ....................................................................... 

 
 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 
B U L E T I N    D E   V O T 

pentru alegerea Vicepreşedintelui Senatului universitar 
  
 

Numele şi prenumele candidaţilor:  
 

1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

........................................................................... 

     4. ....................................................................... 

 
 
Note:  

1. Votantul va face o singură opţiune pentru preşedinte/vicepreşedinte. Se păstrează pe listă numele 
candidatului pentru care se acordă votul iar numele celorlalţi candidaţi se taie cu câte o linie orizontală. 

2. Pe fiecare rând va fi trecut numele unui singur candidat. 


