REGULAMENT
de alegeri ale consiliilor facultăţilor din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Prezentul Regulament s-a elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea
educaţiei naţionale1, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10 ianuarie 2011,
Partea I şi cu prevederile Cartei Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu2.
Art.1. Potrivit cu art. 207 alin. 1 din Legea nr.1/2011 şi art. 72. din Carta Universităţii,
funcţionarea universităţii este asigurată de către structurile de conducere. În Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu structurile de conducere sunt: senatul universitar şi consiliul de
administraţie (la nivelul universităţii), consiliul facultăţii (la nivelul facultăţii) şi consiliul
departamentului (la nivelul departamentului).
Art.2. Acest regulament reglementează alegerile reprezentanţilor cadre didactice şi de
cercetare ştiinţifică în Consiliile facultăţilor.
Art. 3. Candidaţii pentru Consiliul facultăţii trebuie să întrunească următoarele calităţi:
a) să dispună de experienţă şi rezultate performante în activitatea didactică şi de
cercetare;
b) să se bucure de prestigiu în cadrul comunităţii academice;
c) să fi demonstrat comportament etic şi devotament faţă de universitate.
Art. 4. (1) Potrivit Legii şi Cartei, nu pot candida pentru ocuparea unui loc în Consiliul facultăţii, persoanele care:
a) au împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor;
b) au fost condamnate prin hotărâre definitivă şi irevocabilă;
c) au desfăşurat activităţi de poliţie politică constatate printr-o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă;
d) au fost sancţionate disciplinar şi nu li s-a ridicat sau radiat sancţiunea.
(2) De asemenea, nu pot face parte din Consiliul facultăţii persoanele aflate în
situaţii de conflicte de interese şi/ sau incompatibilităţi, potrivit art.104-106 din Cartă.
Art. 5. (1) Componenţa membrilor consiliului facultăţii este de 75% cadre didactice şi
de cercetare, respectiv 25% studenţi.
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(2) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare
din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către
studenţii facultăţii.
(3) Numărul de locuri în consiliul facultăţii este stabilit de către senatul universităţii socotindu-se câte un loc la patru cadre didactice şi/sau de cercetare ştiinţifică titulare.
De regulă, în caz de rezultat fracţionar, rotunjirea se face, în sens favorabil.
(4) Numărul de locuri din consiliul fiecărei facultăţi repartizat pe departamente şi colective, corespunzător principiului reprezentativităţii, este redat în anexa CF-1 care face parte
din acest regulament.
Art.6. Nici o funcţie de conducere, actuală sau anterioară, nu conferă un loc de drept
în Consiliul facultăţii.
Art. 7. Calendarului alegerilor Consiliilor facultăţilor din ULBSibiu este prezentat în
anexa CF2 la prezentul regulament.
Art. 8. (1) Candidatul la poziţia de membru în Consiliul facultăţii va depune la registratura universităţii un dosar care va cuprinde următoarele documente :
a) “Declaraţia de eligibilitate” (declaraţie pe proprie răspundere în sensul îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art. 4 din prezentul Regulament) ;
b) curriculum vitae,
c) scrisoare de intenţie,
d) certificat medical privind starea de sănătate eliberat de cabinetul de medicina
muncii al ULBSibiu.
(2) Candidaturile, avizate de către oficiul juridic, sunt afişate la avizierul facultăţii precum şi pe site-ul universităţii, potrivit calendarului.
(3) Potrivit calendarului alegerilor pentru consiliile facultăţilor, în perioada 9 –
13 decembrie 2011, fiecare departament va lua în discuţie candidaturile depuse din partea cadrelor didactice sau de cercetare ştiinţifică din departament, în conformitate cu prevederile art.
3 din prezentul regulament, pentru a stabili prin vot ordinea în care numele candidaţilor vor
apărea pe buletinul de vot.
Art. 9. (1) Şedinţa de alegeri este statutară dacă participă 2/3 din numărul electorilor
înscrişi în lista de vot. In cazul neîndeplinirii acestei condiţii se convoacă o nouă şedinţă de alegeri pentru a doua zi şi în care condiţia de participare a 2/3 din numărul electorilor nu se mai
pune.
(2) Se declară aleşi ca membri în consiliul facultăţii, pe locurile repartizate pe
departamente şi colective, candidaţii care întrunesc cel mai mare număr de voturi pentru exprimate şi care au obţinut majoritatea simplă calculată în raport de numărul electorilor prezenţi la vot.
Art. 10. Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor sunt stabiliţi prin şedinţe
de alegeri organizate prin grija organizaţiilor studenţeşti legal constituite, în conformitate cu

Regulamentul de desfăşurare a alegerilor reprezentanţilor studenţi elaborat de acestea şi adoptat de senat.
Art. 11. (1) Mandatul consiliului facultăţii are o valabilitate de 4 ani. Pentru studenţi,
durata mandatului este reglementată prin Carta universitară.
(2) Mandatul consiliului facultăţii începe la data stabilită de către senatul universităţii
aflat în mandat, în şedinţa de validare a alegerilor.
Art. 12. (1) Şedinţa de alegeri este condusă un membru al Biroului Senatului, desemnat în acest sens.
Art. 13. Alegerile pentru consiliile facultăţilor se vor desfăşura în conformitate cu
Procedura de desfăşurare a alegerilor pentru consiliile facultăţilor adoptată de către senat
şi care face parte din acest regulament (anexa CF-3).
Art. 14. (1) Prezentul regulament se aprobă de senatul în exerciţiu, în prezenţa a cel
puţin 2/3 din numărul total al membrilor senatului şi cu votul majorităţii simple a membrilor
prezenţi.
(2) 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.
(3) Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare aprobării în Senat şi se afişează
pe site-ul universităţii.
Art. 15 . – Publicitatea regulamentului aprobat de către Senat se realizează prin site-ul
ULBS şi prin afisare la avizierul universităţii şi avizierele facultăţilor.
Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN
Rector, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Acest regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 30 noiembrie 2011 cu
63 de voturi ”pentru” din 63 membri prezenţi.
Pentru conformitate,
Prof.dr.Gh. Dorin Stoicescu
Secretar ştiinţific al senatului
2 decembrie 2011

