REGULAMENT
de alegeri a senatului universitar al
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 Lege şi art. 72. din Cartă, 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 se referă la alegerile pentru Senatul universităţii.
Art. 3. Candidaţii pentru poziţia de membru în Senatul universităţii trebuie să îndeplinească următoarele calităţi confirmate de către Consiliul facultăţii:
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 unei funcţii de
conducere sau a unui loc în structurile de conducere, 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.
Art.5. (1) Componenţa numerică a senatului se stabileşte potrivit prevederilor art. 207
alin. 5 lit. a şi art. 208 alin. 1 din Lege, astfel încât să se asigure reprezentarea studenţilor în
proporţie de minim 25%. Numărul reprezentanţilor studenţilor, pe facultăţi este prezentat în
anexa S1.
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Numită în continuare Legea.
Numită în continuare Carta.

(2) Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct, egal şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al
tuturor studenţilor.
(3) Norma de reprezentare în senat pentru cadrele didactice şi/sau de cercetare
ştiinţifică titulare este de 1:10,5. În caz de rezultat fracţionar, rotunjirea se face în sens favorabil. Numărul de reprezentanţi din fiecare facultate şi departament este prezentat în anexa S1,
care face parte din acest regulament.
Art. 6. (1) Nici o funcţie executivă, actuală sau anterioară, nu poate conferi un loc de
drept în Senatul universităţii.
(2) Potrivit calendarului de desfăşurare a alegerilor, votat de către Senatul universităţii
şi prezentat în anexa S2 (şi care face parte integranta din acest regulament), alegerile pentru
Senatul universitar se vor desfăşura la data de 20 ianuarie 2011. Un eventual tur II al acestor
alegeri se va desfăşura la 27 ianuarie 2011.
Art. 7 (1) Candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :
a) “Declaraţia de eligibilitate” (declaraţie pe proprie răspundere în sensul îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art. 3-4 din prezentul Regulament) ;
b) curriculum vitae;
c) scrisoare de intenţie ;
d) certificat de sănătate eliberat de catre cabinetul de medicina muncii al universitatii ;
e) atestat eliberat de căte Consiliul facultăţii asupra îndeplinirii cerinţelor expuse la
art.3 din acest regulament.
(2) Candidaturile, avizate de către oficiul juridic, sunt afişate pe site-ul universităţii şi
la avizierele facultăţilor conform calendarului de desfăşurare a alegerilor din anexa S2.
(3) Pe data de 16.01.2012, potrivit calendarului alegerilor pentru Senatul ULB, fiecare
Consiliu de facultate ia în discuţie candidaturile depuse din facultate, pentru a stabili ordinea
în care vor apărea pe buletinul de vot, numele candidaţilor.
Art. 8. (1) Mandatul senatului universitar are o valabilitate de 4 ani.
(2) Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.
(3) Pentru studenţi, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară.
(4) Mandatul Senatului universitar începe în ziua următoare validării alegerilor de
către Senatul aflat în mandat.
Art. 9. (1) Sunt declaraţi aleşi acei candidaţi care obţin cel mai mare număr de voturi
”pentru”, în cadrul locurilor repartizate pentru fiecare departament din fiecare facultate.
(2) La primul tur de scrutin alegerile pentru constituirea viitorului Senat sunt validate
numai dacă prezenţa la vot a fost de minimum 2/3 din numărul electorilor.
Art. 10. În vederea alegerilor sunt organizate trei secţii de votare la care sunt arondate
facultăţile universităţii.

Art. 11. (1) In eventualitatea neîndeplinirii condiţiei prevăzute la Art.9 (2) se organizează un nou tur de scrutin.
(2) Tot un nou tur de scrutin se organizează şi în cazul necompletării locurilor rămase
libere în condiţiile Art.9 (1).
(3) Al doilea tur de scrutin se organizează la o săptămână de la primul tur. În acest caz
condiţia de participare a 2/3 din electori nu mai este obligatorie.
Art.12. Detaliile concrete ale desfăşurării procesului electoral din punct de vedere
strict al votării sunt cuprinse în documentul Procedura de organizare a alegerilor pentru Senatul universitatii, aprobată de către Senatul universităţii.
Art. 13 (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 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 sale de către Senatul
universităţii.
Art. 14.– Publicitatea Regulamentului se realizează prin site-ul 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

