REGULAMENT
de alegere a rectorului
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.(1) Potrivit Legii si prevederilor Cartei Universitatii Lucian Blaga, conducerea
executivă a universităţii este asigurata de către Consiliul de Administratie, al cărui preşedinte
este rectorul. Rectorul realizează conducerea executivă şi este ordonatorul de credite al
universităţii.
Art.2. Potrivit Legii, desemnarea rectorului se face printr-o modalitate care este stabilită printr-un referendum universitar. Referendumul desfăşurat la 30 iunie 2011 a stabilit ca
rectorul Universităţii Lucian Blaga să fie stabilit prin vot direct, egal, secret şi universal exprimat de toate cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică titulare, precum şi de către reprezentanţii legali ai studenţilor din Consiliile Facultăţilor şi din Senat.
Art.3. Acest regulament se referă la alegerile pentru funcţia de rector al universităţii.
Art.4. Candidaţii pentru poziţia rector al universităţii se recomandă să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să deţină experienţă relevantă în domeniul managementului universitar;
b) să posede calităţi de leader şi de negociator;
c) să fie o personalitate reprezentativă în domeniul profesional, cu recunoaştere naţională şi internaţională;
d) să manifeste şi să probeze loialitate faţă de ULBS;
e) să fie capabil să dezvolte şi să întreţină relaţii parteneriale cu alte universităţi, precum şi cu instituţii ale mediului economic din ţară şi din străinătate;
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f) să promoveze politici de îmbunătăţire a calităţii activităţilor din întreaga universitate.
Art. 5. (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.6. In vederea organizării alegerilor pentru funcţia de rector al universităţii, se
stabileşte un calendar al operaţiunilor legate de aceste alegeri, calendar prezentat în anexa R1,
anexă care face parte din acest regulament.
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. 4 şi 5 din prezentul Regulament),
b) curriculum vitae,
c) programul managerial al mandatului,
d) certificat de sănătate eliberat de catre cabinetul de medicina muncii al universitatii.
(2) Candidaturile, avizate de către oficiul juridic, sunt afişate pe site-ul universităţii
potrivit Calendarului alegerilor pentru funcţia de rector, din anexa R1.
Art. 8. (1) Candidaturile depuse pentru funcţia de rector al universităţii sunt verificate,
din punct de vedere al respectării art.5 din acest regulament, de către oficiul juridic.
(2) În cazul în care, din verificare, se constată existenţa unei situaţii de
incompatibilitate, conflict de interese sau de neîndeplinire a unei condiţii prevăzute de art.5
din acest regulament , se adoptă o decizie de constatare care se comunică persoanei ce a depus
dosarul până în data de 23 ianuarie 2011.
(3) Eventualele contestaţii sunt soluţionate de către Biroul Senatului ULB şi
validate de Senatul ULB.
Art. 9. In şedinţa sa din data de 31 ianuarie, Senatul universităţii ia în discuţie candidaturile depuse pentru funcţia de rector şi avizează favorabil sau nefavorabil aceste candidaturi, ținând cont de cerinţele expuse la art. 4. din acest regulament.
Art.10. (1) La data stabilită pentru alegerea rectorului universităţii se organizează procesul de votare conform procedurii care este aprobată de către Senat.
(2) Detaliile tehnice ale desfăşurării procesului electoral, din punct de vedere
strict al votării, sunt cuprinse în documentul “Procedura de organizare a alegerilor pentru
rectorul universităţii„ aprobată de către Senatul universităţii, şi care face parte integrantă din
acest regulament.

Art.11. In cazul în care persoana aleasă în funcţia de rector face parte din Senatul
universităţii, aceasta îşi dă demisia din această poziţie. Locul rămas vacant se ocupă de către
candidatul din cadrul colectivului din care face parte rectorul şi care s-a plasat cel mai bine –
în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute la alegerile pentru Senat, fără a fi fost însă ales.
Art. 12. (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 începând cu data afişării pe site-ul universităţii.
Art. 13.– Publicitatea Regulamentului se realizează prin site-ul universităţii şi la
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

