
 
 

 
 

 

Metodologia privind desfășurarea alegerilor la nivelul Consiliului Școlii Doctorale 

Multidisciplinare a SNSPA 

 

Art. 1  (1) Consiliul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA (CSD) este compus din 5 

membri, conform deciziei Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la 

nivelul IOSUD - SNSPA.  

(2) CSD are următoarea structură: 

a) 2 cadre didactice conducătoare de doctorat alese prin votul universal, direct, secret 

şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul Scolii Doctorale Multidisciplinare  din 

SNSPA; 

b) 1 student doctorand alese prin votul universal, direct, secret şi egal al studenților 

doctoranzi din  cadrul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA;  

c) 1 personalitate științifică din afara Școlii Doctorale aleasă prin votul universal, direct, 

secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale 

Multidisciplinare  din SNSPA;  

d) Directorul numit al CSD; 

(3) Cadrele didactice membre ale CSD trebuie să îndeplinească standardele minimale și 

obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data înscrierii lor pentru 

a deveni membri ai Consiliului, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului și sportului potrivit art.219 alin(1) lit a din Legea 1/2011; 

(4) Componența nominală a CSD este aprobată de Senatul universitar la propunerea 

CSUD, după finalizarea alegerii/ numirii a cel puțin 2/3 dintre membrii CSD.  

 

Art. 2 Calendarul alegerilor este propus de directorul CSUD și aprobat de Senatul 

universitar.  

 

Art. 3 Conducerea CSUD publică pe pagina web a universității anunțul referitor la 

alegerea membrilor CSD precizând:  

a) data şi locul desfăşurării alegerilor pentru membrii CSD;  

b) structura componenței CSD;  

c) Ordinul nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului 

de abilitare;   

d) lista de electori pentru alegerea prin vot a membrilor CSD; 

e) calendarul complet pentru pozițiile de membru CSD. 

 

Art. 4 Directorul CSUD propune spre aprobare Senatului universitar următoarele comisii:  

a) Biroul Electoral pentru alegerea membrilor CSD, format din 3 membri, respectiv 

2 cadre didactice universitare conducătorare de doctorat și 1 student ‐ doctorand. 



 
 

 
 

Candidații pentru poziția de membru CSD nu pot face parte din Biroul Electoral. 

Biroul Electoral îşi alege, dintre membrii săi, un preşedinte;  

b) Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea membrilor CSD, formată din 

3 membri, respectiv 2 cadre didactice universitare conducătorare de doctorat și 

1 student‐ doctorand. Membrii comisiei de contestații sunt diferiți de cei din 

Comisia Electorală.  

 

Art. 5  Candidații pentru funcția de membru CSD depun până la data limită precizată în 

anunț următoarele documente:  

(1) Pentru cadrele didactice universitare conducătoare de doctorat:  

a) Cererea de depunere a candidaturii; 

b) Curriculum vitae;  

c) fișa de verificare a ândeplinirii criteriilor de abilitare în domeniul în care dețin 

conducerea de doctorat conform Ordinului ministrului educației nr. 6129/2016 sau o 

declarație privind îndeplinirea acestora la momentul depunerii candidaturii.  

 

(2) Pentru studenții‐doctoranzi:  

a) Cererea de depunere a candidaturii;  

b) Curriculum vitae.  

 

Conținutul dosarelor de candidatură se afișează pe pagina web www.snspa.ro. 

 

Art. 6 (1) Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSD va fi prezentă pe toată 

durata procesului de votare la data şi locul afişate pe pagina web a universității.  

(2) Comisia electorală pentru alegerea membrilor CSD verifică:  

a) listele cu electori;  

b) numărul buletinelor de vot tipărite;  

c) integritatea urnelor de votare.  

 

 Art. 7 Modalitatea de efectuare a votului de realizeaza astfel: 

a) Persoana cu drept de vot prezintă actul de identitate la Comisia electorală pentru 

alegerea membrilor CSD şi primeşte un buletin de vot;  

b) Exercitarea votului pentru alegerea membrilor CSD, cadre didactice titulare 

conducători de doctorat, presupune marcarea prin ștampilare a numelor candidaților 

care îndeplinesc opțiunea alegătorului;  

c) Exercitarea votului pentru alegerea membrilor CSUD studentilor doctoranzi 

presupune marcarea prin ștampilare a numelor candidaților care îndeplinesc opțiunea 

alegătorului;  

d) Persoana cu drept de vot introduce buletinul de vot în urna de vot, după care semnează 

în lista de electori, în dreptul numelui său şi își recuperează actul de identitate. Sunt 

declarate valide buletinele de vot care sunt ştampilate cel puțin o opțiune dintre cele 

menționate pe buletinul de vot; 
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e) După expirarea perioadei alocate votării sau după exprimarea votului tuturor 

alegătorilor înscriși pe liste, comisia rămîne singură în sală, stabilește validitatea fiecărui 

buletin de vot, numără voturile fiecărui candidat și consemnează rezultatul votării în 

procesul-verbal, care este semnat de toți membrii Comisiei electorale;  

f) În urma votării, rezultă o listă de candidați ordonată în ordine descrescătoare a 

numărul de voturi obținute de fiecare candidat cadru didactic și o listă ordonată similar 

pentru studenții doctoranzi;  

g) În caz de egalitate a voturilor pe ultimele locuri, alegerile vor fi refăcute pentru 

candidaţii aflaţi în balotaj, în termen de 24 de ore;  

h) Rezultatele consemnate în procesele-verbale de numărare a voturilor sunt afişate pe 

pagina universității, la secțiunea privind alegerea membrilor CSUD.  

 

Art. 8 (1) Contestații cu privire la procesul de votare se pot depune în termen de 24 ore 

de la afişarea rezultatelor alegerilor.  

(2) Contestațiile sunt rezolvate de Comisia de rezolvare a contestațiilor în maximum 24 

ore după expirarea termenului de depunere a contestațiilor.  

 

Art. 9 (1) Rezultatul alegerilor este validat de Senatul universitar după scurgerea 

termenului legal de contestații sau după răspunsul la evenutalele contestații, cu avizul 

Consiliului de Administrație al universității.  

(2) Componența nominală a CSD este propusă Senatului universitar spre aprobare, 

cuavizul Consiliului de Administrație și după alegerea / numirea a cel puțin 2/3 dintre 

membrii CSD.  

 

Art. 10 În maximum 7 zile de momentul validării componenței nominale a CSD de către 

Senatul universitar, acesta elaborează Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale și 

îl supune aprobării CSUD.  

 

Art.11 În cazul în care nu sunt ocupate /devin vacante locuri din CSD, se organizează 

alegeri parţiale, iar mandatul noilor membri este valabil pe perioada mandatului CSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexa nr. 2 

 

 

Calendar pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice titulare – 

conducător de doctorat în Consiliul Școlii Doctorale 

 

 

 

5-8 noiembrie 2021 – depunere candidaturi pentru alegerea reprezentanților în CSD. 

Candidaturile și documentele aferente se depun pe adresa de e-mail alegeri@snspa.ro  

 

9 noiembrie 2021 – campanie de informare referitor la candidaturile depuse; 

 

10 noiembrie 2021 – vot pentru alegerea reprezentanților în CSD. Votul se va desfășura 

în intervalul 11.00 – 14.00 la sediul SNSPA din Bd. Expoziției nr. 30A.  

 

10 noiembrie 2021 – afișarea rezultatelor alegerilor; 

 

10 - 11 noiembrie 2021  - perioadă depunere contestații referitoare la procedura de 

organizare a alegerilor; 

 

12-15 noiembrie 2021 – validarea de către Senatul SNSPA a rezultatului alegerilor și a 

componenței nominale a CSD; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alegeri@snspa.ro


 
 

 
 

Anexa nr. 3 

 

Biroul Electoral pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice titulare – 

conducător de doctorat Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr.  Alexandra Zbuchea  

 

Conf.univ.dr. Valeriu Frunzaru  

 

Doctorand Dragoș Ioniță – domeniul științe politice 

 

 

 

 

Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru alegerea reprezentanților cadrelor 

didactice titulare – conducător de doctorat Consiliul pentru Studii Universitare de 

Doctorat 

 

Prof.univ.dr. Diana Cismaru 

 

Prof.univ.dr. Alfred Bulai 

 

Doctorand Alexandru Dumitrache – domeniul științe ale comunicării  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexa 4.1. 

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

DECLARAŢIE DE INTENŢIE 

 

Subsemnatul/a.......................................................................................... conducător de doctorat în 

domeniul ......................................... în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, depun prezentul dosar de candidatură pentru a candida la funcţia de: 

 

□ Membru în Consiliul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA   

 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

1. Îndeplinesc toate prevederile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru 
candidarea la ocuparea poziției menționate. 

2. Nu mă aflu în conflict de interese sau situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 

3. Sunt de acord cu publicarea candidaturii pe site-ul www.snspa.ro. 
 

Anexez:   

□ Curriculum vitae; 

 

□ fișa de verificare a îndeplinirii criteriilor de abilitare în domeniul în care dețin 

conducerea de doctorat conform Ordinului nr. 6129/2016 privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de 

conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare sau o declarație pe propria răspundere 

privind îndeplinirea lor.  

 

 

        Data                                                                                                           Semnătura 

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

 

 



 
 

 
 

 

Anexa 4.2. 

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

DECLARAŢIE DE INTENŢIE 

 

Subsemnatul/a.......................................................................................... student - doctorand în 

domeniul  ......................................... în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, depun prezentul dosar de candidatură pentru a candida la funcţia de: 

 

□ Membru în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat   

 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

4. Îndeplinesc toate prevederile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru 
candidarea la ocuparea poziției menționate. 

5. Nu mă aflu în conflict de interese sau situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 

6. Sunt de acord cu publicarea candidaturii pe site-ul www.snspa.ro. 
 

Anexez:   

□ Curriculum vitae; 

 

 

 

 

 

        Data                                                                                                          Semnătura 

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

 

 

 

 


