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METODOLOGIA 
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  

 
 

Cap.1. – Principii generale 
1. Alegerea structurilor şi funcțiilor de conducere în Universitatea “TRANSILVANIA” din Brașov, 

denumită în continuare “Universitate”, se organizează si se desfăşoară în conformitate cu: 
o Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 
o Carta Universității, 
o Rezultatele referendumului referitor la alegerea Rectorului, desfăşurat în 

Universitate în data de 14.06.2011, 
o Nota MECTS nr. 180/CB/14.07.2011 , 
o Nota MECTS nr. 49417/28.07.2011. 

2. Prezenta metodologie se referă la alegerea structurilor şi funcțiilor de conducere ale acestora din 
departamente, facultăți şi la nivel de universitate, după cum urmează: 
A) Structuri de conducere: 

o Senatul, 
o Consiliul Facultății, 
o Consiliul Departamentului.  
Fiecare structură de conducere va conține membri şi membri supleanți. 

B) Funcții de conducere: 
o Preşedintele Senatului, 
o Rectorul, 
o Prorectorii, 
o Decanii, 
o Prodecanii, 
o Directorii de Departamente. 

 
3. Alegerile se vor desfăşura succesiv, la nivel de departament, facultate, universitate, conform 

calendarului prezentat in Anexa 1.  
4. După aprobarea prezentei în Senatul Universității, Metodologia de Alegeri şi Calendarul alegerilor 

se vor publica pe pagina WEB a Universității. 
5. La nivelul Universității se constituie Biroul Electoral; la Biroul Electoral se depun, se înregistrează 

şi se validează candidaturile şi se monitorizează respectarea prezentei Metodologii, la toate 
nivelurile. Biroul Electoral prezintă rezultatele Senatului în vederea validării.  

6. Biroul Electoral desemnat de Senat, la propunerea Consiliului Academic şi numit prin Ordin de 
Rector, are în componență  7 membri, dintre care 2 studenți. Sediul acestuia este în clădirea 
Aulei Universității. 

7. Membrii Biroului Electoral, ai Comisiilor Electorale la nivelul facultăților şi al Universității, ai 
Comisiilor de Numărare a Voturilor şi ai Comisiilor de Elaborare a Procesului Verbal nu pot 
candida la nici o funcție de conducere care face obiectul prezentei Metodologii. 

8. Alegerile din universitate la toate nivelurile se desfăşoară conform Calendarului Alegerilor – 
Anexa 1, în intervalul orar 8:00 – 20:00. 

9. Toate buletinele de vot se ştampilează la Biroul Electoral cu ştampila “Alegeri 2011-2012”. 
10. Numărul de membri supleanți cadre didactice și cercetători este decis de fiecare departament, 

dar nu poate fi mai mic de 2. Numărul de membri supleanți studenți este cel puțin egal cu 
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numărul de membri; membrii supleanți studenți se recomandă să fie aleși preponderent dintre 
studenții anilor I și II. 

Cap.2.-  Reguli de eligibilitate 
11. Directorul de departament nu se poate afla în situațiile stipulate în Legea 1/2011, Art. 130 alin. 

(1), Art. 215, Art. 295 alin. (4) şi (5) şi Art. 361 alin (6), cu nici un membru al departamentului. 
12. Precizări suplimentare legate de incompatibilități sunt cuprinse în Anexa 3. 
13. Rectorul, Prorectorii, Decanii, Prodecanii, Directorii de Departamente nu pot fi membri ai 

Senatului; ei pot participa în calitate de invitați la şedințele Senatului, fără drept de vot.  Senatul 
va decide în Regulamentul de funcționare modalitatea de invitare. 

14. Biroul Electoral va întocmi formularele privind asumarea individuală, de către fiecare candidat, a 
respectării prevederilor Legii 1/2011, Art. 130. alin. (1), Art. 215, Art. 295 alin (4) şi (5) şi Art. 
361 alin (6), şi va verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. 

15. Calitatea de membru al Senatului se dobândeşte numai prin alegere. 
16. La constituirea Senatului şi a Consiliilor Facultăților se aplică principiul reprezentativității, 

conform Anexei 2; 
17. Mandatul de senator sau de membru în Consiliul Facultății are durata de 4 ani şi poate fi reînnoit 

de maxim 2 ori; 
18. Nu se admite cumulul de funcții de conducere definite conform legii. Membrii Consiliului 

Facultății pot fi membri în Senat, cu respectarea prevederilor Art. 13. 
19. Este interzisă ocuparea unei funcții de conducere după împlinirea vârstei legale de pensionare. 

Mandatele celor care dețin funcții de conducere sau de reprezentare la orice nivel în Universitate 
încetează de drept în cazul împlinirii vârstei de pensionare. 

20. Desemnarea în funcțiile de Rector, Director de Departament, Președinte al Senatului, precum şi a 
componentei structurilor de conducere: Senat, Consiliul Facultății se realizează prin alegere prin 
vot egal, universal, direct,  secret şi liber exprimat; 

21. Alegerile în turul I sunt valabile dacă la acestea participă cel puțin 2/3 din totalul membrilor cu 
drept de vot din cadrul colectivității respective 

22. Se declară aleşi candidații care au obținut jumătate plus unu din totalul voturilor “pentru” 
exprimate de cei prezenți.  Dacă nici un candidat nu a obținut acest număr de voturi, se 
organizează turul doi al alegerilor la care participă candidații clasați pe primele două locuri, în 
ordinea descrescătoare a voturilor “pentru” obținute şi va fi declarat câştigător cel care va obține 
cel mai mare număr de voturi “pentru”. În cazul organizării celui de-al doilea tur de scrutin, 
valabilitatea acestuia nu este condiționată de participarea unui număr minim de alegători din 
totalul membrilor cu drept de vot din cadrul colectivității respective. 

23. Candidații pentru funcția de Rector trebuie să fie personalități ştiințifice şi academice, având 
gradul didactic de profesor universitar, conducător de doctorat. Pot candida la funcția de rector 
şi personalități care nu au gradul didactic de profesor universitar dar care îndeplinesc criteriile de 
abilitare, conform Legii Educației Naționale (detaliate de CNADTCU). Pentru celelalte funcții pot 
candida numai persoane care au titlul de doctor. 

24. Persoanele care la data depunerii candidaturii se află sub incidența unei sancțiuni disciplinare 
confirmată de Senatul Universității, nu pot candida pentru ocuparea unei funcții de conducere 
sau pentru a face parte dintr-o structură de conducere; 

25. Pot candida pentru locurile eligibile în Consiliul facultății şi în Senat numai studenții care avut în 
fiecare an statutul de integralişti şi media generală de peste 7,50.  

26. Vacantarea unei funcții de conducere conduce la alegeri parțiale. În termen de maxim 3 luni de la 
data declarării vacante a funcției de conducere respective, se vor organiza și desfășura aceste 
alegeri parțiale, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  
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Cap.3 Norme de reprezentare 
 

27. Consiliul Departamentului are 3…7 membri. Consiliul Departamentului cuprinde Directorul de 
Departament, reprezentanți ai Centrelor de Cercetare Ştiințifică din departament şi reprezentanți 
ai colectivelor fostelor catedre care alcătuiesc departamentul. 

28. Consiliul Facultății cuprinde reprezentanți din toate departamentele facultății şi reprezentanți ai 
studenților. Norma de reprezentare a cadrelor didactice este 1/6, dar nu mai puțin de 4 membri 
şi reprezintă 75% din numărul membrilor Consiliului Facultății, conform Anexei 2. Numărul de 
studenți reprezintă cel puțin 25% din numărul total al membrilor Consiliului Facultății. In cazul 
restructurării universității cu reducerea numărului de facultăți, noile Consilii ale Facultăților  se 
vor forma prin comasarea Consiliilor alese, conform prezentei Metodologii din actualele facultăți.   

29. Fiecare Departament şi fiecare Facultate vor avea reprezentanți în Senat în cote părți 
proporționale cu numărul de cadre didactice titulare, conform Anexei 2. 

 
Cap.4- Proceduri de alegeri 
 
 4.1.- La nivel de Departament  
 

30. La şedința de alegeri participă toate cadrele didactice ale departamentului şi cercetătorii ştiințifici 
din centrele de cercetare ale departamentelor, care au norma de bază în universitate la data 
alegerilor.  

31. Planificarea şedinței de alegeri se face în perioada menționată de Metodologie. Directorul 
interimar de departament stabileşte data, ora şi locul de desfăşurare a şedinței şi le comunică în 
scris Biroului Electoral din Universitate. Membrii departamentului sunt convocați cu cel puțin 5 
zile calendaristice înaintea şedinței de alegeri, în baza unui convocator semnat de către fiecare 
cadru didactic și de cercetare.  

32. Şedința de alegeri este condusă de decanul de vârstă al colectivului departamentului, care nu 
candidează la nici una dintre funcțiile de conducere/reprezentare la nivel de departament, 
facultate şi Senat.  

33. Conducătorul şedinței, anterior stabilit, are următoarele atribuții: 
 Verifică şi anunță îndeplinirea cvorumului (min. 2/3 din numărul membrilor 

departamentului cu drept de vot); în cazul neîndeplinirii cvorumului, şedința se 
reprogramează a doua zi. Neîndeplinirea cvorumului la şedința reprogramată, atrage 
după sine desființarea departamentului. 

 Numeşte Comisia de elaborare a Procesului Verbal, alcătuită din 2 membri, pe baza 
propunerilor membrilor departamentului prezenți la şedință. Membrii acestei comisii nu 
pot candida la nici una dintre funcțiile de conducere/reprezentare anterior menționate. 
Procesul Verbal va detalia, succesiv, modul de desfăşurare al tuturor punctelor de pe 
Ordinea de Zi şi va fi predat la Biroul Electoral, în aceeaşi zi. 

 Numeşte Comisia de Numărare a Voturilor, pe baza propunerilor membrilor 
departamentului prezenți la şedință. Membrii acestei comisii nu pot candida la nici una 
dintre funcțiile de conducere/reprezentare anterior menționate. 

 Anunță Ordinea de zi a şedinței: 
i. Alegerea Directorului de Departament; 

ii. Alegerea membrilor în Consiliul Departamentului; 
iii. Nominalizarea candidaților pentru Consiliul Facultății (membri şi membri 

supleanți), conform normei de reprezentare; 
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iv. Nominalizarea candidaților pentru Senatul Universității (membri şi membri 
supleanți), conform normei de reprezentare. 

34. Alegerea Directorului de Departament se desfăşoară în următoarele etape: 
 Conducătorul şedinței anunță candidaturile validate de Biroul Electoral şi publicate pe 

site-ul Universității; 
 Candidații la funcția de Director de Departament prezintă planurile manageriale în 

ordinea de depunere la Biroul Electoral (data şi ora înregistrării, comunicate pe site). 
 După prezentarea planurilor manageriale, are loc o sesiune de întrebări adresate 

candidaților. 
 Se întocmesc buletinele de vot, cu candidații în ordinea prezentării planurilor 

manageriale. 
 Se efectuează procedura de vot. Votul este universal, egal, liber exprimat, direct şi 

secret.  
 Votarea se face prin tăierea cu o linie orizontală a numelor candidaților care nu sunt 

aleşi. 
 Voturile sunt valabile dacă pe buletin rămâne un singur nume de candidat netăiat. În caz 

contrar, votul se anulează. Voturile care conțin alte mențiuni se anulează. 
 Comisia de Numărare a Voturilor trece la numărarea voturilor şi anunță rezultatul.  
 Candidatul care a obținut cel puțin jumătate + 1 de voturi “pentru”, dintre voturile legal 

exprimate este declarat ales în funcția de Director de Departament. 
 În cazul în care nici un candidat nu a obținut numărul de voturi anterior menționat , se 

trece la turul 2 în care participă candidații clasați pe primele două locuri în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi obținute.  

 Candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi “pentru” în turul 2 este 
declarat ales în funcția de Director de Departament. 

 În caz de balotaj, se organizează turul 3 la care participă candidații clasați pe primul loc 
în turul 2. 

 
35. Alegerea membrilor Consiliului Departamentului se face respectând următoarea procedură: 

 Conducătorul şedinței prezintă prevederile Art. 27 din prezenta Metodologie, 
referitoare la componența Consiliului Departamentului (“Consiliul Departamentului 
cuprinde Directorul de Departament, reprezentanți ai Centrelor de Cercetare Ştiințifică 
din departament şi reprezentanți ai colectivelor fostelor catedre care alcătuiesc 
departamentul”).  

 Membrii departamentului fac propuneri referitoare la componența şi numărul 
membrilor Consiliului Departamentului. 

 Prin vot deschis se decid componența şi numărul membrilor din Consiliului 
Departamentului. 

 Pentru fiecare categorie din structura Consiliului Departamentului (fiecare centru de 
cercetare ştiințifică, fiecare colectiv al fostelor catedre) se parcurg succesiv următoarele 
etape: 

i. Se anunță candidaturile, numai prin autopropunere; reprezentanții Centrelor de 
Cercetare Ştiințifică sunt Coordonatorii acestor Centre, aleşi în înaintea ședinței 
de alegere a membrilor Consiliului Departamentului; în cazul în care 
Coordonatorul Centrului are contract de muncă pe perioadă determinată, 
Centrul va numi un reprezentant în Consiliul Departamentului, cu respectarea 
Cartei universității. 

ii. Se întocmesc buletinele de vot, cu candidații în ordinea autopropunerilor; 
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iii. Se votează cu respectarea procedurii prevăzute la alegerea Directorului de 
Departament; 

 
36. Nominalizarea candidaților departamentului pentru Consiliul Facultății (membri şi membri 

supleanți) se face conform următoarei proceduri: 
 Conducătorul şedinței anunță norma de reprezentare alocată departamentului, 
conform Metodologiei – Anexa 2; 
 Directorul de Departament face parte de drept din Consiliul Facultății; 
 Se anunță candidaturile, numai prin autopropunere; numărul de candidaturi 
este cel puțin egal cu suma numărului membrilor şi membrilor supleanți; 
 Se întocmesc buletinele de vot, înscrierea candidaților f ăcându-se în ordinea 
autopropunerilor; 
 Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână “netăiați” un număr de 
candidați egal cu numărul de membri + membri supleanți.  
 Buletinele care conțin un număr diferit de candidați față de cel anterior precizat, 
vor fi declarate nule. 
 Se întocmeşte lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi “pentru”;  
 Calitatea de membru şi membru supleant se dobândeşte conform ordinei din 
listă şi a normei de reprezentare; 
 În caz de balotaj, în cadrul aceleiași ședințe, se repetă votarea pentru candidații 
clasați pe prima poziție, care au obținut acelaşi număr de voturi. 

37. Nominalizarea candidaților departamentului pentru Senat se face conform următoarei proceduri: 
 Conducătorul şedinței anunță norma de reprezentare alocată departamentului, 

conform Metodologiei – Anexa 2; 
 Se anunță candidaturile, numai prin autopropunere; numărul de candidaturi este cel 

puțin egal cu suma numărului membrilor şi membrilor supleanți; 
 Se întocmesc buletinele de vot, înscrierea candidaților f ăcându-se în ordinea 
autopropunerilor; 
 Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână “netăiați” un număr de 

candidați egal cu numărul de membri + membri supleanți;  
 Buletinele care conțin un număr diferit de candidați față de cel anterior precizat, vor 

fi declarate nule. 
 Se întocmeşte lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi “pentru”;  
 Calitatea de membru şi membru supleant se dobândeşte conform ordinei din listă şi a 

normei de reprezentare; 
 În caz de balotaj, în cadrul aceleiași ședințe, se repetă votarea pentru candidații 

clasați pe prima poziție, care au obținut acelaşi număr de voturi. 
 

4.2- La nivel de facultate  
 

38. La alegeri participă: 
 toate cadrele didactice care au norma de bază în universitate la data alegerilor, cuprinse 

în statele de funcțiuni ale Departamentelor care fac parte din facultate şi cercetătorii din 
centrele de cercetare ştiințifică ale acestora;  

 studenții aleşi membri ai Consiliului Facultății prin votul universal, egal, direct, liber 
exprimat şi secret al tuturor studenților din facultatea respectivă.  
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39. Se constituie Comisia Electorală a Facultății din câte trei reprezentanți, numiți de către Directorii 
Departamentelor şi care nu candidează la funcții de reprezentare în Consiliul Facultății şi/sau în 
Senat; Comisiile Electorale ale Facultăților sunt înregistrate la Biroul Electoral cu cel puțin şapte 
zile calendaristice înainte de data alegerilor. 

40. Biroul Electoral va organiza o şedință de instruire cu Comisiile Electorale ale Facultăților, cu 
privire la procedura electorală. 

41. Comisia Electorală a Facultății are următoarele atribuții: 
 Întocmeşte listele de votanți; 
 Stabileşte data, ora şi locul de desfăşurare ale alegerilor, conform prezentei Metodologii 

– Anexa 1. Aceste informații se transmit la Biroul Electoral şi la departamentele 
facultăților cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data alegerilor; 

 Întocmeşte buletinele de vot cuprinzând candidații la Consiliul Facultății (membri şi 
membri supleanți), pe baza nominalizărilor departamentelor; buletinele de vot se 
ştampilează la Biroul Electoral cu ştampila “Alegeri 2011-2012”. 

 Întocmeşte buletinele de vot cuprinzând nominalizările facultății (membri şi membri 
supleanți) pentru Senat, pe baza nominalizărilor departamentelor; buletinele de vot se 
ştampilează cu ştampila “Alegeri 2011-2012”. 

 Organizează procesul de votare. Biroul Electoral va realiza ştampile personalizate pentru 
fiecare facultate, cuprinzând “Votat” şi acronimul facultății. 

42. Exprimarea votului se face prin aplicarea ştampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile se 
anulează dacă: 

 nu este aplicată ştampila “Alegeri 2011-2012”;  
 nu este aplicată ştampila “Votat”; 
 au mai mult de o ştampilă “Votat” aplicată; 
 apar mențiuni pe buletinul de vot.  

43. Comisia Electorală întocmeşte Procesul Verbal al alegerilor pe care îl transmite Biroului Electoral, 
în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează şi cele două liste, anume: 

 Lista Candidaților aleşi (membri şi membri supleanți) în Consiliul Facultății; 
 Lista Candidaților nominalizați (membri şi membri supleanți) pentru Senat. 

44. Biroul Electoral verifică îndeplinirea condițiilor de validare a alegerilor şi înaintează un raport 
către Senat. După terminarea perioadei de alegeri la nivelul facultăților, Senatul validează 
rezultatele alegerilor pentru Consiliile Facultăților şi decide, după caz reprogramarea acestora, 
conform cu prezenta Metodologie – Anexa 1. 

 
4.3- La nivel de Senat  

 
45. La alegeri participă: 

 toate cadrele didactice şi cercetătorii ştiințifici care au norma de bază în Universitate la 
data alegerilor;  

 toți studenții.  
46. Pentru alegerea cadrelor didactice și a cercetătorilor științifici membri şi membri supleanți, Biroul 

Electoral are următoarele atribuții: 
 Întocmeşte listele de votanți; 
 Respectă data stabilită şi anunță ora şi locul de desfăşurare a alegerilor, conform 

prezentei Metodologii – Anexa 1. Aceste informații se publică pe site-ul universității cu 
cel puțin şapte zile calendaristice înainte de data alegerilor; 
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 Întocmeşte buletinele de vot cuprinzând candidații (membri şi membri supleanți) pentru 
Senat, pe baza nominalizărilor facultăților; buletinele de vot se ştampilează la Biroul 
Electoral cu ştampila “Alegeri 2011-2012”. 

 Organizează procesul de votare. Biroul Electoral va realiza ştampile personalizate, 
cuprinzând “Votat UTBv”. 

47. Exprimarea votului se face prin aplicarea ştampilei “Votat UTBv” pe buletinul de vot. Voturile se 
anulează dacă buletinul de vot se află în oricare din situațiile : 

 nu este aplicată ştampila “Alegeri 2011 – 2012”;  
 nu este aplicată ştampila “Votat UTBv”; 
 există mai mult decât o ştampilă “Votat UTBv” aplicată; 
 apar mențiuni suplimentare.  

48. Biroul Electoral verifică îndeplinirea condițiilor de validare a alegerilor pentru cadrele didactice şi 
înaintează un raport către Senat.  

49. Rezultatele alegerilor cadrelor didactice pentru noul Senat sunt validate de către Senatul în 
funcție care poate decide, după caz reprogramarea acestora, conform cu prezenta Metodologie – 
Anexa 1. 

50. Alegerile reprezentanților studenților în Senat se face conform paragrafului 4.4 din prezenta 
Metodologie; 

51. Preşedintele Senatului şi Comisiile Senatului se desemnează pe baza unei metodologii proprii a 
Senatului nou ales, cu respectarea calendarului din Anexa 1 a prezentei Metodologii. 
 

 
4.4- La nivelul colectivelor de studenţi  
 

52. Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor se aleg prin votul întregii comunități 
studențeşti aparținând facultății. Candidații trebuie să îndeplinească exigențele precizate la 
Art.25 din prezenta metodologie; 

53. Alegerile la nivel de Facultăți vor fi conduse de Comisii Electorale, având  5-15 membri, formate 
din câte un reprezentant al fiecărui program (sau an) de studiu, inclusiv din câte un reprezentant 
al doctoranzilor (dacă e cazul). Comisia îşi desemnează un Preşedinte, un Vice-preşedinte şi un 
Secretar. Coordonarea formării Comisiei Electorale este responsabilitatea actualului decan al 
facultății.  

54. Comisia Electorală a studenților din facultate are următoarele atribuții: 
 Funcționează într-o locație corespunzătoare asigurată de conducerea facultății. 
 Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăților, listele de votanți cuprinzând 

studenții existenți în facultate, la data alegerilor; 
 Stabileşte data alegerilor, respectând prevederile prezentei Metodologii – Anexa 1. 

Stabileşte locul de desfăşurare al alegerilor astfel încât desfăşurarea acestora să se facă 
într-o singură zi. Aceste informații se transmit la Biroul Electoral cu cel puțin cinci zile 
calendaristice înainte de data alegerilor; 

 Primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puțin egal cu 
suma numărului membrilor şi membrilor supleanți, conform normelor de reprezentare 
din Anexa 2; 

 Întocmeşte buletinele de vot, având candidații înscrişi în liste în ordinea depunerii 
autopropunerilor; buletinele de vot vor fi ştampilate la Biroul Electoral cu ştampila 
“Alegeri 2011-2012”. 

 Informează comunitatea studențească privind alegerile studenților utilizând site-ul 
Universității, avizierele facultăților şi ale căminelor. 
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55. Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână “netăiați” un număr de candidați egal cu 
numărul de membri + membri supleanți.  

56. Buletinele care conțin un număr diferit de candidați “netăiați” față de cel anterior precizat, vor fi 
declarate nule. 

57. Se întocmeşte lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”; 
58. Calitatea de membru şi membru supleant se dobândeşte conform ordinei din lista de candidați 

votați şi a normei de reprezentare; 
59. În caz de balotaj, se repetă votul în următoarele două zile pentru candidații care au obținut 

acelaşi număr de voturi. 
60. Comisia Electorală a studenților din facultate întocmeşte Procesul Verbal al alegerilor pe care îl 

transmite Biroului Electoral, în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează lista candidaților aleşi 
(membri şi membri supleanți) în Consiliul Facultății; 

61. Reprezentanţii studenţilor în Senat se aleg prin votul întregii comunități studențeşti din 
universitate. Candidații trebuie să îndeplinească exigențele precizate la Art.25; 

62. Alegerile la nivel de Universitate vor fi conduse de o Comisie Electorală, având 18 membri, 
formată din câte un reprezentant al fiecărei facultăți. Comisia Electorală îşi desemnează un 
Preşedinte, doi Vice-Preşedinți şi un Secretar. Coordonarea formării Comisiei Electorale este 
responsabilitatea actualului prorector cu activitatea studenților. 

63. Comisia Electorală a studenților din Universitate are următoarele atribuții: 
 Funcționează într-un spațiu corespunzător, în Aula Universității. 
 Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăților, listele de votanți cuprinzând 

studenții existenți la data alegerilor; 
 Stabileşte data de desfăşurare ale alegerilor, respectând prevederile prezentei 

Metodologii – Anexa 1. Stabileşte locațiile de desfăşurare a alegerilor astfel încât 
desfăşurarea acestora să se facă într-o singură zi. Aceste informații se transmit la Biroul 
Electoral cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data alegerilor; 

 Primeşte candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este cel puțin egal cu 
suma numărului membrilor şi membrilor supleanți, conform normelor de reprezentare 
din Anexa 2; 

 Întocmeşte buletinele de vot, cu candidații în ordinea autopropunerilor, cu menționarea 
facultăților din care fac parte, cu respectarea normei de reprezentare – Anexa 2; 
buletinele de vot se ştampilează la Biroul Electoral cu ştampila “Alegeri 2011-2012”; 

 Comunică informațiile legate de alegerile studenților utilizând site-ul universității, 
avizierele facultăților şi ale căminelor. 

64. Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână “netăiați” un număr de candidați egal cu 
numărul de membri (conform normei de reprezentare) + membri supleanți. 

65. Buletinele care conțin un număr diferit de candidați față de cel anterior precizat vor fi declarate 
nule. 

66. Se întocmeşte lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”; 
67. Calitatea de membru şi membru supleant se dobândeşte conform ordinei din listă şi a normei de 

reprezentare; 
68. În caz de balotaj, votul se repetă în următoarele două zile, pentru candidații care au obținut 

acelaşi număr de voturi. 
69. Comisia Electorală a studenților din universitate întocmeşte Procesul Verbal al alegerilor pe care 

îl transmite Biroului Electoral, în aceeaşi zi. La procesul verbal se anexează şi lista candidaților 
aleşi (membri şi membri supleanți) în Senat; 

70. Biroul Electoral verifică îndeplinirea condițiilor de validare a alegerilor la nivel de facultăți şi Senat 
şi înaintează un raport către Senat. După terminarea perioadei de alegeri la nivelul studenților, 
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Senatul validează rezultatele alegerilor pentru Consiliile Facultăților şi Senat şi decide, după caz 
reprogramarea acestora, conform cu prezenta Metodologie – Anexa 1. 

 
 

Cap 5.- Alegerea Rectorului 
 

71. Rectorul în Universitatea Transilvania din Brașov este ales prin modalitatea rezultată în urma 
referendumului desfăşurat în data de 14.06.2011. 

72. În perioada în care Planurile Manageriale ale candidaților la funcția de Rector sunt postate pe 
site, Biroul Electoral va organiza, în Aula Universității, două întâlniri cu participarea tuturor 
candidaților cu întreaga comunitate universitară. 

73. Alegerea  Rectorului se face prin votul universal, egal, direct, liber exprimat şi secret al tuturor 
cadrelor didactice şi de cercetare titulare în universitate la data alegerilor şi a reprezentanților 
studenților din Senatul Universitar şi din Consiliile Facultăților. 

74. Biroul Electoral: 
 Întocmeşte listele de votanți şi le postează pe site-ul Universității, la data 02.02.2012. 

Eventualele neconcordanțe în listele de votanți se comunică în scris Biroului Electoral, în 
termen de 10 zile calendaristice. Corecturile se includ în liste până la data de 
15.02.2012; 

 Întocmeşte listele de candidați eligibili pentru funcția de Rector, în ordinea înregistrării 
(data, ora) planurilor manageriale la Biroul Electoral  şi le afişează pe site-ul Universității 
în data de 03.02.2012; 

 Întocmeşte buletinele de vot cu candidații eligibili în ordinea înregistrării (data, ora) 
planurilor manageriale la Biroul Electoral. Un model de Buletin de vot se afişează pe 
site-ul Universității. Buletinele de vot se ştampilează la Biroul Electoral cu ştampila 
“Alegeri 2011-2012”; 

 Organizează procesul de alegeri în Aula Universității. 
75. Exprimarea votului se face prin aplicarea ştampilei “Votat UTBv” în dreptunghiul conținând 

numele candidatului ales.  
76. Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în oricare din următoarele situații: 

 nu este aplicată ştampila “Alegeri 2011 – 2012”;  
 nu este aplicată ştampila “Votat UTBv”; 
 ştampila “Votat UTBv” nu este aplicată în interiorul unui dreptunghi; 
 există mai mult decât o ştampilă “Votat UTBv” aplicată; 
 apar mențiuni suplimentare.  

77. Biroul Electoral verifică îndeplinirea cvorumului, pe baza listelor de votanți. În cazul în care la vot 
nu s-au prezentat cel puțin 2/3 din numărul total de votanți, se suspendă numărătoarea voturilor 
şi se comunică Senatului rezultatul. Senatul decide organizarea turului 2 , în termen de trei zile, al 
alegerilor, conform Metodologiei – Anexa 1, în următoarele condiții: 

 Alegerile sunt valide şi în absența cvorumului; 
 Se păstrează lista inițială de candidați şi ordinea acestora. 
 Se declară câştigător, candidatul care a obținut cele mai multe voturi „pentru”. 

78. Dacă în turul 1 Biroul Electoral a constatat îndeplinirea cvorumului, se trece la numărarea 
voturilor şi prezintă rezultatele Senatului Universității. 

79. Se declară ales candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi dar nu mai puțin de 
jumătate + 1 din numărul total al voturilor legal exprimate. 

80. În cazul în care nici un candidat nu a îndeplinit această condiție, se trece la turul 2  în care 
participă candidații clasați pe primele două locuri în ordinea descrescătoare a numărului de 
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voturi. Pe buletinele de vot pentru turul 2 candidații sunt înscrişi în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi. În cazul organizării turului 2 de scrutin, valabilitatea acestuia nu este 
condiționată de participarea unui număr minim de alegători din totalul membrilor cu drept de 
vot din cadrul colectivității identificate la Art. 72. 

81. Candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi “pentru” în turul 2 este declarat ales în 
funcția de Rector. 

82. În caz de balotaj la turul 2, alegerile se reiau a doua zi, cu candidații clasați pe primul loc în turul 2. 
83. Biroul Electoral întocmeşte documentele complete ale procedurii de alegeri şi informează 

Senatul asupra procedurii de alegeri. 
84. Senatul validează respectarea procedurii de alegeri. 
85. Documentele de alegeri se transmit de către Universitate la MECTS. 

 
Cap 6.- Selectarea Decanilor şi numirea Prorectorilor şi Prodecanilor 
 

86. Numirea prorectorilor se face cu respectarea prevederilor Legii Educației Naționale, Art. 211, 
Alin. (2). 

87. După alegerea Rectorului şi validarea sa de către M.E.C.T.S., noul Rector organizează, la nivelul 
facultății, concursul public de selectare a decanilor şi de numire a prodecanilor, după o 
metodologie elaborată de Senatul universitar nou ales; 

 
Cap.-7 Dispoziţii finale 
 

88. Metodologia de alegeri aprobată de Senat va fi afişată la departamente şi Rectorat şi va fi postată 
pe portalul Universității până la data de 06.09.2011. 

89. Situațiile de incompatibilitate sunt prezentate în Anexa 3. 
90. Definirea gradelor de rudenie şi de afinitate până la gradul III inclusiv sunt prezentate în Anexa 4. 
91. La depunerea candidaturii, fiecare candidat la o funcție de conducere va declara pe propria 

răspundere încadrarea/neîncadrarea în situațiile de incompatibilitate, conform Anexei 3 şi 
conform Art. 14 din prezenta metodologie.  

92. Situațiile de incompatibilitate apărute după finalizarea alegerilor sau pe parcursul mandatului se 
soluționează de părțile implicate, cu respectarea prevederilor Legii Educației Naționale, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea stării de incompatibilitate. 

93. Nedeclararea situațiilor de incompatibilitate precum şi nerezolvarea acestora în termenul stabilit 
se sancționează cu pierderea funcției celor implicați şi interdicția de a mai candida pentru orice 
funcție de conducere/reprezentare timp de două legislaturi consecutive complete.  

94. Pentru funcțiile de conducere devenite vacante conform Art. 91 se aplică prevederile Cartei. 
95. Procedurile de contestație sunt detaliate, pentru fiecare etapă de alegeri, în Anexa 1 a prezentei 

Metodologii. 
96. Orice modificare de la prezenta metodologie se poate face numai în urma unui document emis 

de MECTS. Modificările la prezenta Metodologie vor fi aprobate de Senat. 
97. Planurile Manageriale ale candidaților se depun în plic închis la Biroul Electoral al Universității 

până la datele şi orele limită prevăzute în Metodologie – Anexa 1. 
98. Dovedirea unui plagiat în elaborarea Planurilor Manageriale se sancționează conform Cartei. 
99. O persoană poate să candideze pentru funcții diferite la niveluri diferite. Dacă va fi ales pe mai 

multe niveluri va opta pentru unul dintre acestea, iar pentru celelalte poziții se vor organiza noi 
alegeri după un calendar stabilit de noul Senat. 

100. Raportul de activitate al actualilor Șefi de Catedre se prezintă în colectivele de catedră înainte de 
data desfășurării alegerilor pentru departament; 
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101. Raportul de activitate al actualului Rector se prezintă în fața  Senatului actual, la încheierea 
mandatului. 
 

Comisia de întocmire a Metodologiei de Alegeri  
aprobată de Senatul Universității în data de 26.07.2011  

 
 



Anexa 1. Calendarul alegerilor 
Nr. 
crt. 

CALENDAR DATE  LIMITĂ 

1 Publicarea pe web a metodologiei de alegeri aprobată de Senat şi declanşarea alegerilor 06/09/2011 
2 Alegerea  

Directorilor de 
Departamente,  a  
Consiliilor 
Departamentelor  şi 
nominalizarea 
candidaţilor pentru 
Consiliul Facultăţii şi 
pentru Senat, 
conform normei de 
reprezentare. 

Depunerea planurilor manageriale şi a CV-urilor de către candidaţii la funcţia de Director de 
Departament 

07-10/09/2011 
Orele 8,00-16,00  

la Biroul Electoral - în 
clădirea Aulei 
Universităţii 

Publicarea pe portal a planurilor manageriale si a CV-urilor 10/09/2011  
ora 20:00 

Consultarea documentelor depuse pe site-ul www.unitbv.ro  10-22/09/2011 
Desfăşurarea alegerilor la nivelul departamentelor 

• Alegerea Directorului de Departament 
• Alegerea Consiliului Departamentului 
• Nominalizarea candidaţilor pentru Consiliul Facultăţii (membri, conform normei de 

reprezentare şi membri supleanţi) 
• Nominalizarea candidaţilor pentru Senatul Universitar (membri, conform normei de 

reprezentare şi membri supleanţi) 
Predarea dosarelor cu rezultatul alegerilor la Biroul Electoral 

23 - 27/09/2011 

CONTESTAŢII Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la 
procedura, la incompatibilităţi neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale 
Metodologiei de care nu s-a ţinut cont 

28/09/2011 

Răspuns la contestaţii Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluţia data de Biroul Electoral. 
Toate cazurile se pun în discuţia Biroului Senatului. 

29/09/2011 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual 30/09/2011 
3 Alegerea  Consiliilor 

Facultăţilor,  
Senatului 
Universităţii, 
Preşedintelui 
Senatului şi a 
Rectorului 

Desfăşurarea alegerilor la nivelul colectivelor de studenţi pentru reprezentanţii (membri şi 
membri supleanţi) în Consiliul Facultăţilor şi Senat, conform normei de reprezentare 

1/10/2011-
30/10/2011 

Alegeri la nivel de facultăţi: 
• Alegerea reprezentanţilor Departamentelor în Consiliul Facultăţii prin votul întregii 

comunităţi a Departamentelor care constituie o Facultate (membri şi membri supleanţi) 
• Selectarea candidaturilor din Departament pentru membri si membri supleanţi ai 

Senatului prin votul întregii comunităţi a Facultăţii (membri şi membri supleanţi) 

1/11/2011-
8/11/2011 

CONTESTATII Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la 
procedura, la incompatibilităţi neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale 
Metodologiei de care nu s-a ţinut cont. 

9/11/2011 

Răspuns la contestaţii Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluţia dată de Biroul Electoral. 
Toate cazurile se pun în discuţia Biroului Senatului. 

10/11/2011 

http://www.unitbv.ro/�


Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual 11/11/2011 
Repetarea alegerilor la nivel de facultate dacă este cazul şi validarea rezultatelor de către 
Senatul actual 

14/11 – 30/11/2011 

Depunerea planurilor manageriale şi a CV-urilor de către candidaţii la funcţia de Rector 02/02/2012 
Publicarea pe site a planurilor manageriale şi a CV-urilor 02/02/2012 
Consultarea documentelor depuse pe site-ul www.unitbv.ro  02-16/02/2012 

- Alegerea membrilor ş a membrilor supleanţi ai Senatului prin votul întregii 
comunităţi academic 

- Alegerea Rectorului prin votul întregii comunităţi academice a universităţii 
17/02/2012 

CONTESTATII rezultatului alegerilor pentru senat 
CONTESTATII la rezultatul alegerii rectorului 
Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la procedură, la 
incompatibilităţi neluate în consideraţie, la prevederi ale Cartei şi ale Metodologiei de care 
nu s-a ţinut cont 

18/02/2012 

Răspuns la contestaţii Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluţia data de Biroul Electoral. 
Toate cazurile se pun în discuţia Biroului Senatului. 

20/02/2012 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual 21/02/2012 

Constituirea noului Senat 21/02/2012 
Desfăşurarea turului 2 (daca e cazul) pentru: 

- Alegerea rectorului 
- Alegeri senat 
- Contestaţii 
- Validarea rezultatelor de către senatul actual 

24 - 27/02/2012 

Alegerea Preşedintelui Senatului, de către membrii senatului conform metodologiei proprii 28.02.2012 
Transmiterea la M.E.C.T.S a documentelor necesare validării rectorului 1/03/2012 
Intrarea în activitate a noului senat Data confirmării 

Rectorului 
4 Perioada de confirmare a rectorului la M.E.C.T.S 1/03 - 1/04/2012 
5  

Numirea  prorectorilor, selectarea decanilor şi numirea prodecanilor 
Data confirmării 

Rectorului – 
15.05.2012 
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Calendarul Alegerilor - Diagrama Gantt 

I. Alegerea  Directorilor de Departamente,  a  Consiliilor Departamentelor  şi nominalizarea candidaţilor pentru Consiliul Facultăţii şi pentru Senat, conform 
normei de reprezentare (06.09 – 30.09.2011) 

Activitate 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V 

Publicarea pe web a 
metodologiei de alegeri 
aprobata de Senat si 
declanșarea alegerilor 

                         

Depunerea planurilor 
manageriale si a CV-urilor de 
către candidaţii la funcţia de 
Director de Departament 

                         

Publicarea pe portal a planurilor 
manageriale si a CV-urilor 

                         

Consultarea documentelor 
depuse pe site-ul 
www.unitbv.ro  

                         

Desfășurarea alegerilor la 
nivelul departamentelor pentru: 
-Directorului de Departament 
-Consiliului Departamentului 
-Nominalizarea candidaţilor 
pentru Consiliul Facultăţii  
-Nominalizarea candidaţilor 
pentru Senatul Universitar 
Predarea dosarelor cu rezultatul 
alegerilor la Biroul Electoral 

                         

CONTESTATII                           
Răspuns la contestaţii                           
Validarea rezultatelor alegerilor 
de către Senatul actual 
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II. Alegerea  Consiliilor Facultăţilor,  Senatului Universităţii, Preşedintelui Senatului si a Rectorului (1 Octombrie 2011 – 30 Martie 2012) 
 

Octombrie 2011 
Activităţi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L 
Desfășurarea 
alegerilor la 
nivelul 
colectivelor de 
studenţi pentru 
reprezentanţii in 
Consiliul 
Facultăţilor si 
Senat 

                               

 
Noiembrie 2011 

Activităţi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi 

Alegeri la nivel de facultăţi: 
- Alegerea reprezentanţilor 
Departamentelor in 
Consiliul Facultăţi  
-Selectarea candidaturilor 
din Departament pentru 
Senat  

                              

CONTESTATII                                
Răspuns la contestaţii                                
Validarea rezultatelor 
alegerilor de către Senatul 
actual 

                              

Repetarea alegerilor la 
nivel de facultate (daca 
este cazul) si validarea 
rezultatelor de către 
Senatul actual 

                              

 

 



Februarie 2012 
Activităţi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi 
Depunerea planurilor 
manageriale si a CV-urilor 
de către candidaţii la 
funcţia de Rector 

                             

Publicarea pe site a 
planurilor manageriale si 
a CV-urilor 

                             

Consultarea 
documentelor pe site-ul  

                             

-Alegerea membrilor si a 
membrilor supleanţi ai 
Senatului  
-Alegerea Rectorului  

                             

CONTESTATII - Senat 
CONTESTATII - Rector 

                             

Răspuns la contestaţii                               
Validarea rezultatelor 
alegerilor de către 
Senatul actual 

                             

Constituirea noului Senat                              
Desfășurarea turului 2 
(daca e cazul) pentru: 
-Alegerea rectorului 
-Alegeri senat 
-Contestaţii 
-Validarea rezultatelor de 
către senatul actual 

                             

Alegerea Președintelui 
Senatului 

                             

• 1 Martie 2012: Transmiterea la M.E.C.T.S a documentelor necesare validării rectorului 
• 1 Martie 2012 – 1 Aprilie 2012: Perioada de confirmare a rectorului la M.E.C.T.S 
• 1 Aprilie 2012 - Intrarea în activitate a noului senat 
• Data confirmării Rectorului – 15.05.2012:  Numirea  prorectorilor, selectarea decanilor şi numirea prodecanilor 



Anexa 2. NORME DE REPREZENTARE A DEPARTAMENTELOR ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR ŞI ÎN SENAT 

Facultate Nr. Cadre 
didactice 

Nr. 
studenţi 

Departament Nr. Cadre 
didactice 

Norma de 
reprezentare în 

Consiliul Facultăţii 

Norma de 
reprezentare în Senat 

Nr. Cadre 
Didactice 

Nr. 
Studenţi 

Nr. Cadre 
Didactice 

Nr. 
Studenţi 

Inginerie Mecanică (IM) 61 2051 Autovehicule şi inginerie mecanică 61 10 4 5 2 
Inginerie Tehnologică şi 

Management Industrial (ITMI) 
55 1296 

Inginerie Tehnologică şi Management 
Industrial 

55 9 3 5 1 

Design de Produs şi Mediu (DPM) 53 1357 Design de produs, Mecatronică şi Mediu 53 9 3 4 1 
Ştiinţa si Ingineria Materialelor 

(SIM) 
31 634 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 31 5 

2 
3 1 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor (IESC) 

77 1839 
Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată 28 5 2 2 

2 
Automatică, Electronică şi Calculatoare 49 8 3 4 

Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
(SEF)  

 
37 1602 

Silvicultură 17 3 1 1 
2 Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi 

Măsurători Terestre 
20 3 1 2 

Ingineria Lemnului (IL) 28 495 
Prelucrarea Lemnului şi Designul Produselor 

din Lemn 
28 5 

2 
2 1 

Construcţii (CT) 34 1042 Construcţii şi Instalaţii pentru Construcţii 34 6 2 3 1 

Alimentaţie şi Turism (AT) 18 1335 
Ingineria şi Managementul Alimentaţiei şi 

Turismului 
18 4 1 2 1 

Matematică şi Informatică (MI) 55 707 Matematică şi Informatică 55 9 3 5 1 

Litere (LIT) 64 1213 
Literatură şi Studii Culturale 32 5 2 3 

1 
Lingvistică Teoretică şi Aplicativă  32 5 2 2 

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 
(EFSM) 

24 657 Performanţă Motrică şi Calitatea Vieţii 24 4 
2 

2 1 

Ştiinţe Economice şi Administrarea 
Afacerilor (SEAA) 

56 3388 Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 56 9 3 5 3 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
(PSE) 

31 944 Psihologie şi Formare în Educaţie 31 5 
2 

3 1 

Drept (D) 41 1476 Drept 41 7 3 3 1 
Sociologie şi Comunicare (SC) 29 1006 Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării 29 5 2 2 1 

Medicina (MED) 92 1443 
Discipline Fundamentale Profilactice şi Clinice 44 7 3 4 

1 
Specialităţi Medicale şi Chirurgicale 48 8 3 4 

Muzica (MUZ) 28 215 Interpretare şi Pedagogie Muzicală 28 5 2 2 1 
TOTAL 814 22700  814 136 51 68 23 
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RUDENIE ŞI AFINITATE 
 

RUDENIE AFINITATE 

Gradul de rudenie măsoară „distanţa între rude” şi se 

stabileşte după numărul naşterilor, trecând, în cazul 

liniei colaterale, prin ascendentul comun. Există astfel 

două feluri de rudenie:  

 1. rudenia în linie dreaptă - unde calculul 

este simplu, numărând efectiv naşterile, fie în sens 

ascendent (de la fiu spre tată, bunic,  străbunic etc.), 

fie în sens descendent (adică invers).  

 2. rudenia în linie colaterală - unde 

numărăm naşterile urcând până la ascendentul comun, 

şi apoi coborând până la ruda pentru care  se 

doreşte a se calcula gradul. 

În cazul rudeniei în linie dreaptă, nu se pune 

problema „ascendentului comun” deoarece rudele 

sunt ei înşişi ascendent (respectiv descendent) unul 

pentru altul, practic, calculul se face fie doar prin 

„urcare” (în cazul rudeniei în linie dreaptă 

ascendentă), fie prin „coborâre” (în cazul celei 

descendente), deci nu va exista simultan urcare şi 

coborâre, pentru că în caz contrar, ar fi rudenie în 

linie colaterală. De exemplu, fraţii sunt rude de gradul 

II, deoarece, măsurăm  un grad până la ascendentul 

comun (părintele), şi un al doilea grad până la frate. 

Afinii sunt rudele unui soţ, cu celălalt soţ. 

Afinitatea este o legătură juridică „de rudenie”, deşi 

impropriu spus, pentru că afinii nu sunt rude, derivată 

din căsătorie; este un fel de „înrudire” prin alianţă 

între rudele unui soţ şi celălalt soţ. Ca atare, nu se 

poate extinde afinitatea dincolo de celălalt soţ, 

aşadar rudele unui soţ cu rudele celuilalt soţ nu sunt 

afini şi nu au nici o legătură de rudenie sau de 

afinitate din punct de vedere juridic. 

Astfel deşi, popular, se consideră „cuscrii” (părinţii 

soţilor) ca fiind afini, în realitate aceştia nu sunt nici 

rude, nici afini. Afini sunt, de exemplu, părinţii unui 

soţ, cu celălalt soţ. 

Gradul afinilor este acelaşi cu gradul de rudenie al 

rudelor soţului faţă de soţ. De exemplu, fraţii sunt rude 

de gradul II, deci fratele unui soţ este afin de gradul II 

cu celălalt soţ. 

Tabloul gradelor de rudenie de la I la III:  

 

1. Gradul I:  

* copilul faţă de părinte;  

* părintele faţă de copil. 

 

 2. Gradul II:  

* fraţii între ei;  

* nepotul (de fiu) faţă de bunic;  

* bunicul faţă de nepot. 

 

3. Gradul III:  

* nepotul (de frate) faţă de unchi;  

* unchiul faţă de nepot;  

* nepotul (de fiu) faţă de străbunic;  

* străbunicul faţă de nepot 

Tabloul gradelor de afinitate de la I la III:  

 

1. Gradul I:  

* un soţ faţă de părinţii celuilalt soţ (faţă de socrii); 

* părinţii (socrii) unui soţ faţă de celălalt soţ. 

 

2. Gradul II:  

* fraţii unui soţ faţă de celălalt soţ; 

* nepotul (de fiu) al unui soţ (bunic) faţă de celălalt soţ; 

* soţul (bunic) faţă de nepotul celuilalt soţ  bunic. 

 

3. Gradul III:  

* soţul unui nepot (de frate) faţă de unchiul nepotului; 

* soţul unui unchi faţă de nepotul celui dintâi; 

* soţul unui nepot (de fiu) faţă de străbunicul nepotului; 

* soţul unui străbunic faţă de nepotul celui dintâi. 

OBS: 

Tabloul este exemplaficativ, nu exhaustiv, gradul de 

rudenie putând fi calculat "la infinit", atât în linie 

dreaptă, cât şi pe linie colaterală.  

Rudenia de gradul I nu există decât între părinţi şi 

copii. 

OBS: 

Tabloul este exemplificativ, nu exhaustiv. 
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