ASOCIAŢIA FACULTĂŢILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA

Aprobată în
Adunarea generală extraordinară
din 20 mai 2016
METODOLOGIE DE ALEGERE
A STRUCTURILOR DE CONDUCERE PENTRU MANDATUL
2016 - 2020
I. Dispoziţii generale
Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile de conducere ale Asociaţiei Facultăţilor de
Economie din România se derulează în baza Statutului AFER modificat şi completat prin Hotărârea
Adunării generale din 20.05.2016.
Art. 2. (1) Structura de conducere a AFER, pentru care se organizează alegeri este Consiliul Academic
alcătuit din 17 persoane;
(2) Odată cu alegerea structurilor de conducere ale asociaţiei, va fi aleasă şi Comisia de cenzori (3
persoane).
Art. 3. (1) Preşedintele AFER în funcţie organizează şi coordonează alegerile pentru mandatul 2016 - 2020,
stabilind:
a) data şi locul de desfăşurare a Adunării generale;
b) calendarul etapei pregătitoare referitoare la depunerea candidaturilor pentru funcţiile din
cadrul structurilor de conducere ale Asociaţiei;
c) ordinea de zi a Adunării generale şi participanţii la această Adunare;
d) modul de desfăşurare a votului.
(2) Directorul executiv în funcţie este responsabil de asigurarea logisticii necesare desfăşurării
alegerilor.
Art. 4. Alegerile pentru noile structuri de conducere se desfăşoară în ziua de 8 iulie 2016 în cadrul Adunării
generale nou constituită în urma definitivării procesului electoral în facultăţile ce deţin calitatea de
membru al AFER.
Art. 5. (1) Candidaturile pentru structurile de conducere vor fi însoţite de o scrisoare de intenţie sub proprie
semnătură şi de un proiect managerial cu raportare directă la Statutul AFER postat pe site-ul
Asociaţiei.
(2) Din proiectul managerial trebuie să rezulte modul concret în care candidatul înţelege să se
implice în promovarea intereselor Asociaţiei, militând pentru aplicarea prevederilor statutare, în
general, şi îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei pentru care candidează.
(3) Candidaturile vor fi depuse în format electronic la adresa de e-mail:
constantin_rosca@yahoo.com. Persoana de contact: Directorul executiv, tel. mobil: 0766.482.554
(4) Directorul executiv în funcţie:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor cerute de „Metodologie” pentru fiecare candidatură depusă şi
postează pe site-ul Asociaţiei candidaturile valide;
b) aduce la cunoştinţa candidaţilor care nu au respectat condiţiile cerute de „Metodologie”
respingerea candidaturii cu motivarea corespunzătoare.
Art. 6. Mandatul Consiliului Academic și Comisiei de cenzori are durată de 4 (patru) ani.
Art. 7. Din Consiliul Academic şi Comisia de cenzori nu pot face parte concomitent 2 (doi) membri din
aceeaşi facultate.

Art. 8. (1) În cazul vacantării unui loc în Consiliul Academic sau în Comisia de cenzori nu se organizează
alegeri parţiale.
(2) Locul vacantat pe durata mandatului structurii în cadrul căreia a apărut o asemenea situaţie se
atribuie, cu respectarea art. 7 de mai sus, candidatului cel mai bine plasat, în ordinea numărului
de voturi obţinute, din rândul celor care au candidat, dar nu au devenit membri ai structurii
respective.
(3) Mandatul persoanei care a ocupat un loc vacant durează până la expirarea mandatului structurii
din care face parte.
II. Alegerea în structurile AFER
Art. 9. (1) Funcţiile Consiliului Academic menţionate la art. 2.1 sunt: Preşedintele, Prim Vicepreşedintele, 5
Vicepreşedinţi, Secretarul general şi 9 membri.
(2) Pentru ocuparea funcţiilor din cadrul Consiliului Academic pot depune candidaturi persoanele
care deţin o funcţie în structurile de conducere universitară de la director de departament la
rector, inclusiv preşedinte şi vicepreşedinte de senat sau cadre didactice (active sau ieşite la
pensie) care cunosc foarte bine sistemul universitar din ţara noastră şi bunele practici europene
în domeniu şi care, prin activitatea desfăşurată anterior, au avut o contribuţie majoră la fondarea,
organizarea, dezvoltarea şi consolidarea Asociaţiei, pe baza candidaturilor personale postate pe
site-ul AFER;
(3) Persoanele care îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de senat, rector sau
prorector pot candida pentru o funcţie în Consiliul Academic numai dacă posedă studii
universitare în domeniul economic sau exercită funcții în entitățile membre AFER.
Art. 10. În vederea respectării prevederilor statutare, candidaturile pentru funcţiile din cadrul
Consiliului Academic vor fi înaintate astfel:
a) în perioada 10-17 iunie 2016, pentru funcţiile de Preşedinte, Prim Vicepreşedinte,
Vicepreşedinte şi Secretar general, deci cu 20 de zile înaintea Adunării generale (art. 16.2.b, art.
19.1, art. 20.1 şi art. 21.1 din Statutul Asociaţiei), fără a se depăşi termenul maximal;
b) în perioada 20-27 iunie 2016, pentru funcţia de membru în Consiliu Academic, deci cu 10 zile
înaintea Adunării generale (art. 22.2 din Statutul Asociaţiei), fără a se depăşi termenul maximal.
Art. 11. (1) Candidaturile pentru funcţiile din Comisia de cenzori vor fi înaintate în perioada 20-27 iunie
2016, deci cu 10 zile înaintea Adunării generale, fără a se depăşi termenul maximal;
(2) Candidaţii pentru Comisia de cenzori trebuie să aibă calitatea de „expert contabil” sau contabil
autorizat.
III. Derularea procesului de votare
Art. 12. Alegerea structurii de conducere, precum şi alegerea Comisiei de cenzori are loc prin vot secret
(art. 14.10.a din Statutul Asociaţiei) exprimat pe un Buletin de vot conform modelului din Anexa nr. 1.
Art. 13. (1) Adunarea generală alege prin vot deschis comisia electorală constituită din 5 (cinci) persoane,
altele decât candidaţii înscrişi pe buletinul de vot. Comisia îşi alege un preşedinte şi un secretar.
(2) Constituirea comisiei electorale se consemnează în procesul verbal al Adunării generale.
Art. 14. Preşedintele comisiei electorale ia în primire buletinele de vot şi răspunde pentru gestionarea
corectă a acestora.
Art. 15. Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul la un singur vot exprimat prin reprezentantul legal al
facultăţii (decanul sau împuternicitul acestuia la Adunarea generală).
Art. 16. Persoanele care votează se prezintă în faţa Comisiei electorale, se legitimează, primesc buletinele
de vot şi semnează în lista membrilor AFER.
Art. 17. (1) Votul se exercită individual, în cabina de vot, prin marcarea cu semnul X a opţiunii exprimate în
coloana „Votul exprimat: DA, NU sau ABŢINERE” din dreptul candidaţilor;
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(2) Marcarea a mai mult de o singură opţiune (Da, Nu, Abţinere) în dreptul unui singur candidat
conduce la anularea votului pentru candidatul respectiv;
(3) Marcarea pentru fiecare funcţie din cadrul structurilor de conducere a mai multor opţiuni de
„DA” faţă de numărul precizat prin Statut (art. 17.4 pentru Consiliul Academic, art. 23.2 pentru
Comisia de cenzori) conduce la anularea votului pentru funcţia respectivă;
(4) Marcarea opţiunii „DA” în dreptul a 2 (doi) candidaţi ce provin din aceeaşi facultate în cadrul
unei structuri de conducere (Consiliul Academic, Comisia de cenzori) va conduce la anularea
votului pentru structura respectivă (conform art. 7 din prezenta Metodologie).
(5) La ieşirea din cabina de vot, fiecare persoană care votează introduce buletinul de vot în urnă şi
semnează lista celor care au participat la vot.
IV. Rezultatul alegerilor
Art. 18. După încheierea procesului de votare, comisia electorală procedează la deschiderea urnelor,
numărarea voturilor şi încheierea procesului verbal prin care se consemnează rezultatul votării.
Art. 19. Sunt declarate admise persoanele cel mai bine plasate în ordinea numărului de voturi obţinute
pentru fiecare funcţie din structurile de conducere ale Asociaţiei.
Art. 20. În caz de balotaj, se reia votul pentru persoanele în cauză.
Art. 21. Comisia electorală întocmeşte un dosar care cuprinde:
a) lista membrilor AFER care au participat la vot;
b) procesul verbal pentru rezultatul votării;
c) procesul verbal pentru declararea persoanelor admise;
d) formularele folosite la centralizarea votului;
e) buletinele de vot.
Art. 22. Imediat după încheierea lucrărilor Adunării generale, structurile de conducere alese se întrunesc în
prima şedinţă de lucru pentru a stabili atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile fiecărui membru în
parte (art. 18.c din Statutul Asociaţiei).
Art. 23. Preşedintele AFER dispune publicarea componenţei nominale a structurilor nou-alese pe site-ul
Asociaţiei pentru informarea publică asupra rezultatului alegerilor.
Notă: 1. Prezenta „Metodologie” a fost adoptată de Consiliul Academic al Asociaţiei la data de 15 aprilie 2016.
2. Metodologia de alegere a structurilor de conducere ale AFER va fi adusă la cunoştinţa membrilor Asociaţiei
până la data de 25 mai 2016.

Preşedintele AFER,
Prof. univ. dr. Ioan Talpoş

Preşedintele C.D.,
Prof.univ.dr. Nicolae Istudor

Redactat:
Director executiv
Prof.univ.dr. Constantin Roşca

3

Anexa 1
ASOCIAŢIA FACULTĂŢILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA
Adunarea generală de alegeri din data de 8 iulie 2016
BULETIN DE VOT
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidaţilor
pentru

Facultatea de unde provine

Votul exprimat
DA
NU ABŢ.

I. PREŞEDINTE (1 loc)
1.
2.
3.
..
II. PRIM VICEPREŞEDINTE (1 loc)
1.
2.
3.
..
III. VICEPREŞEDINTE (5 locuri)
1.
2.
3.
..
IV. SECRETAR GENERAL (1 loc)
1.
2.
3.
..
V. MEMBRU ÎN CONSILIUL ACADEMIC (9 locuri)
1.
2.
3.
..
..
VI. COMISIA DE CENZORI (3 locuri)
1.
2.
3.
..
..
Notă:

1. Votarea se face prin marcarea cu X a opţiunii exprimate: Da, Nu, Abţinere
2. Marcarea a mai mult de o singură opţiune (Da, Nu, Abţinere) în dreptul unui singur candidat conduce la anularea
votului pentru candidatul respectiv.
3. Marcarea pentru fiecare funcţie din cadrul structurilor de conducere a mai multor opţiuni de „DA” faţă de numărul
precizat prin Statut conduce la anularea votului pentru funcţia respectivă.
4. Marcarea opţiunii „DA” în dreptul a 2 (doi) candidaţi ce provin din aceeaşi facultate va conduce la anularea votului
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