REGULAMENT
de alegeri la nivelul departamentelor
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

PREAMBUL
Acest regulament se referă la alegerea consiliilor şi a directorilor departamentelor din
facultăţile Universităţii ”Lucian Blaga” care, potrivit art. 66 din Carta Universităţii ”Lucian Blaga„
din Sibiu realizează activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică..
Capitolul I – PRINCIPII
Art. 1. –(1) Alegerile organelor de conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu se
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale
Cartei Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
(2)Alegerile de la nivelul departamentelor Universităţii ”Lucian Blaga”se vor desfăşura
pentru structura universitară aprobată de Senatul universităţii în şedinţa sa din data de 28 iulie
2011.
Art. 2. – În Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu organizarea şi desfăşurarea alegerilor se face
cu respectarea principiilor reprezentativităţii, legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei,
responsabilităţii şi a normelor etice şi deontologice.
Art. 3. – (1) Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (LEN) precum şi art.73 din Carta
Universităţii ”Lucian Blaga”, nu pot candida pentru ocuparea unui loc în oricare organ colectiv de
conducere precum şi pentru ocuparea oricărei funcţii de conducere persoanele care au împlinit
vârsta legală de pensionare la data alegerilor, au suferit condamnări definitive pentru infracţiuni
de serviciu ori pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică
constatate printr-o hotărâre judecătorească.
(2) De asemenea, nu pot candida pentru funcţii de conducere şi nu pot face parte din
structurile de conducere persoane angajate în activităţi astfel încât să intervină conflicte de
interese cu activitatea desfăşurată în Universitate, precum şi persoane care, potrivit art.104 şi
105 din Carta, generează prin alegerea lor situaţii de incompatibilitate.
(3) Nu pot candida pentru funcţii de conducere şi nu pot face parte din structurile de
conducere persoane sancţionate disciplinar în cursul mandatului care se încheie.
Art.4.–(1) Conform LEN, în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, conducerea activităţii este
realizată prin organele colective de conducere.
(2) Potrivit cu din art.207 alin. 1 lit c, şi alin 2 lit c)din LEN precum şi art.66(4) din Carta
universităţii, la nivelul departamentului, conducerea activităţii este realizată de către Consiliul
departamentului iar funcţia de conducere de la acest nivel este cea de director de departament.
Art.5. (1) Pentru funcţia de director de departament, dosarul de candidatură , se depune la
Consilierul juridic al universităţii ]n perioada 16 - 19 septembrie 2011 inclusiv..
(2) Dosarul este format din documentul ”Depunere de candidatură” însoţit de un
curriculum vitae, de programul managerial precum şi de declaraţiile de eligibilitate.
Art. 6. – (1) Adunările de alegeri sunt legal constituite numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din
numărul total al membrilor titulari ai departamentului respectiv – cadre didactice şi cadre de
cercetare ştiinţifică - constituit conform structurii universităţii aprobată în şedinţa senatului din
data de 28 iulie 2011.
(2)Alegerile se fac pe baza votului direct, egal şi secret.
(3) Fiecare persoană are dreptul la un singur vot.

Art. 7. – Se declară alese persoanele care obţin cel puţin majoritatea simplă, în ordine
descrescătoare a voturilor exprimate „pentru”. Prin majoritatea simplă se înţelege cel puţin
„jumătate plus unu” voturi exprimate „pentru” din numărul total al persoanelor prezente.
Art. 8. – Mandatul Consiliului departamentului şi al directorului de departament are o valabilitate
de 4 ani. Mandatul începe din momentul validării alegerilor de către Senat. În perioada aflată între
data alegerilor şi cea la care intră în funcţie noile organe de conducere, întreaga activitate este
asigurată de organele aflate în funcţie în momentul alegerilor.
Art. 9. – Candidaţii pentru funcţia de director de departament trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să dispună de o bogată experienţă dovedită în activităţile didactice şi de cercetare;
b) să aibă calităţi manageriale dovedite şi să fi dovedit în activitatea anterioară că
dispune de calităţile necesare unui leader;
c) să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ din
România şi din sistemul european;
d) să facă dovada clară a comunicării cel puţin într-o limbă străină de circulaţie
internaţională;
Art. 10. - În timpul unui mandat nu este permis cumulul de funcţii de conducere. Sunt funcţii de
conducere: rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii, directorii de department.
Art. 11. - Organizarea alegerilor la nivel de department şi responsabilitatea pentru desfăşurarea
acestora revin Biroului Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi/sau birourilor Consiliilor
de facultate.

Capitolul II – STRUCTURA DEPARTAMENTULUI
Art. 12. – (1) Departamentul este constituit din toate cadrele didactice titulare sau de cercetare
cuprinse în statul de funcţiuni aferent acestei structuri.
(2) Conducerea departamentului este asigurată de către Consiliul departamentului,
condus, la rândul său, de către directorul de departament. Consiliul departamentului este format
din 3 sau 5 membri – inclusiv directorul de department-.
(3) Potrivit art 66 (7) din Carta universităţii, în cadrul departamentului se pot constitui
colective care reunesc cadrele didactice şi de cercetare de la aceeaşi disciplină sau de la
discipline înrudite.
Art. 13. – (1) În accepţiunea LEN, în categoria de personal didactic titular intră şi cadrele
didactice cu posturi rezervate.
(2) „Prevederile alin. (1) se aplică şi cadrelor didactice titulare care îndeplinesc funcţia de
prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, viceprimar,
precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în
sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi de sport. De aceleaşi drepturi beneficiază şi
personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi cadrele
didactice titulare pe un post didactic din învăţământ numite ca personal de conducere sau în
funcţii de specialitate specifice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, comisiilor şi agenţiilor
din subordinea Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului sau Guvernului.

Capitolul III. PROCEDURA DE ALEGERI
Art. 14. – Şedinţa de alegeri este condusă de decanul de vârstă, în calitate de preşedinte de
şedinţă, asistat de cel mai tânăr membru al departamentului şi are următoarea ordine de zi:
- informare asupra activităţii depuse, prezentată de către şeful de catedră;
desfăşurarea alegerilor.
Art. 15. – Alegerea directorului de departament şi a membrilor consiliului departamentului se face
astfel:
a) se prezintă candidaturile depuse cu 10 zile înainte de data stabilită pentru alegeri
pentru funcţia de director de department, candidaturi care au avizul favorabil al oficiului juridic,
b) se votează, respectându-se prevederile art. 9 din acest regulament. Dacă la
deschiderea buletinelor de vot se constată că un candidat a obţinut majoritatea simplă, acesta
este declarat ales;
c) dacă nu se îndeplineşte cazul expus la punctul anterior, urmează un nou tur de scrutin,
în care concurează numai primele două persoane, în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi, iar în caz de balotaj, toate candidaturile aflate în această situaţie;
d) în cazul în care situaţia de balotaj se menţine, şedinţa de alegeri continuă cu alegerea
membrilor Consiliului departamentului, urmând ca alegerea directorului de departament să se
facă într-o nouă şedinţă, convocată în termen de două zile.
Art. 16. Alegerea membrilor consiliului departamentului:
(1) Preşedintele de şedinţă anunţă numărul de locuri din Consiliul departamentului şi
invită electorii să facă propuneri pentru aceste locuri. La închiderea listei de
propuneri se aplică procedura de vot,
(2) dacă la deschiderea buletinelor de vot şi numărarea voturilor, numărul persoanelor
care au obţinut majoritatea de voturi „pentru” este mai mic decât numărul locurilor din
Consiliul departamentului, atunci se consideră aleşi numai cei care au obţinut
majoritatea , în ordine descrescătoare şi urmează un nou tur de scrutin în care
concurează numai persoanele care au obţinut cele mai multe voturi,fără a fi
majoritatea şi al căror număr este mai mare cu 1 faţă de numărul locurilor rămase
vacante.
(3) În orice situaţie concretă, se recomandă respectarea cu prevalenţă a principiului
reprezentativităţii.

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 17. (1) Lucrările şedinţei de alegeri de la departament se consemnează, prin grija
preşedintelui de şedinţă, într-un proces verbal.
(2) Procesul verbal va conţine informaţii despre prezenţă, numărul minim de voturi
exprimate ”pentru” în vederea alegerii unei persoane, rezultatul fiecărui tur de scrutin, precum şi
menţiunea dacă şedinţa de alegeri s-a desfăşurat conform cu prezentul regulament, fapt
confirmat prin vot.
(3) Buletinele de vot precum şi urna de vot sunt confecţionate prin grija Direcţiei Generale
Administrative.
(4) Numărătoarea voturilor se va face de către o comisie de numărare a voturilor aleasă
prin vot deschis. Din comisie nu fac parte persoanele care au candidat.
Art. 18. - (1)Prezentul Regulament a fost adoptat de către senat în şedinţa sa din data de 28
iulie 2011. El poate fi modificat numai de către Senatul Universităţii, prin votul afirmativ a cel puţin
„jumătate plus unu” din numărul membrilor Senatului U.L.B.S. prezenţi la şedinţă şi care trebuie
să reprezinte cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Senatului U.L.B.S.

(2) Potrivit art 1.alin (4) din Carta Universităţii Lucian Blaga - adoptată de către Senatul
universităţii la data de 28 iulie 2011 şi avizată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului
şi Sportului - acest regulament face parte din Carta universităţii.
(3) La data intrării în vigoare a acestui regulament se abrogă regulamentul alegerilor
de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu adoptat de către senat la data de 11.01.2008 şi
modificat la data de 27.04.2009.
Art. 19.– Regulamentul se afişează în facultăţi cu cel puţin două săptămâni înainte de demararea
alegerilor propriu-zise.
Art. 20. – Desfăşurarea alegerilor Consiliilor departamentelor şi a directorilor de department are
loc, la Universitatea ”Lucian Blaga”, până la data de 26 septembrie 2011.
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