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Actualizat în
11.ian.2008
REGULAMENT
de alegere a organelor de conducere ale
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Cap. I – PRINCIPII
Art. 1. – Alegerile organelor de conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu se
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, cu
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Titlului III, Cap. II din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
480/2006, ale Ordinului MEdCT nr. 2538 din 01.11.2007 şi ale Cartei Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu în vigoare.
Alegerile se vor desfăşura pentru structurile universitare aprobate înaintea anului
universitar 2007/2008 prin hotărâri ale Guvernului.
Art. 2. – Organizarea şi desfăşurarea alegerilor se face cu respectarea principiilor
legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii şi a normelor etice şi
deontologice.
Art. 3. – În Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, conducerea activităţii este realizată
prin organe colective de conducere.
Conducerea universităţii este formată din conducerea academică şi conducerea
administrativă. Conducerea administrativă este subordonată conducerii academice. Conducerea
academică este electivă. Conducerea administrativă este numită de către rector în condiţiile legii.
Alegerile organelor de conducere sunt atributul exclusiv al persoanelor titulare ale
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu care fac parte din colectivele la care se referă.
Sunt funcţii de conducere eligibile următoarele: rector, prorector, secretar ştiinţific al
Senatului, decan, prodecan, secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii, director de departament, şef
de catedră.
Pentru funcţiile de rector, decan, director de departament şi şef de catedră candidatura,
însoţită de curriculum vitae şi programul managerial se anunţă cu 15 zile înainte de data
alegerilor.
Nu pot exercita funcţii de conducere persoane care ocupă funcţii de conducere în alte
instituţii. Nu pot exercita funcţii de conducere persoane care nu au cartea de muncă în
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
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.
Nu pot candida pentru funcţii de conducere şi nu pot face parte din structurile de
conducere persoane sancţionate în ultimul an universitar.
Nu pot candida pentru funcţii de conducere şi nu pot face parte din structurile de
conducere persoane care au fost agenţi sau colaboratori ai poliţiei politice.
Art. 4. – Adunările de alegeri sunt legal constituite numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor titulari ai colectivului respectiv.
Art. 5. – Alegerile se fac pe bază de vot direct şi secret.
Art. 6. – Fiecare persoană are dreptul la un singur vot.
Art. 7. – Se declară alese într-un organ de conducere 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 „pentru” din numărul total al persoanelor
prezente.
Art. 8. – Mandatul organelor de conducere are o valabilitate de 4 ani. Mandatul începe
din momentul validării alegerilor.
În perioada aflată între data alegerilor şi cea la care intră în funcţie noile organe de
conducere, întreaga activitate este asigurată de organele în funcţie în momentul alegerilor.
Art. 9. – Începând cu data promulgării Legii Învăţământului nr. 84/ 1995, rectorul şi
decanul nu pot fi aleşi în aceeaşi funcţie de conducere decât cel mult două mandate consecutive.
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Art. 10. – În conformitate cu Ordinul MEdCT cu privire la desfăşurarea alegerilor
conducerilor academice din învăţământul superior acreditat, în funcţiile de prorector, decan,
prodecan, secretar ştiinţific, şef de departament şi şef de catedră pot fi alese numai persoane cu
funcţia didactică de profesor sau conferenţiar. Pentru situaţii deosebite, prevăzute în lege, se
respectă prevederile acesteia.
De asemenea, candidaţii 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;
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;
Pentru funcţia de rector pot candida numai persoane care au funcţia didactică de
profesor şi dispun de calităţile enumerate anterior.
Art. 11. – Pentru nici una dintre funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care au
împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută în Art. 129 alin. (1) din Legea nr. 128/1997
Art. 12. – Se recomandă ca în structurile academice de conducere să fie alese persoane
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 10 şi care nu au împlinit vârsta legală de pensionare
la data desfăşurării alegerilor.
Art. 13. - În timpul unui mandat nu este permis cumulul de funcţii de conducere.
Art. 14. – Nu pot avea funcţii de conducere în aceeaşi structură de conducere: soţul/soţia
sau rudele de gradul I.
Art. 15. - Reprezentanţii studenţilor în organele colective de conducere trebuie să aibă
rezultate foarte bune în pregătirea profesională, exprimată printr-o medie de minimum 8,50.
Numărul reprezentat de studenţi este de 25% din totalul membrilor organului colectiv de
conducere.
Art. 16. - Validarea alegerilor se face în mod ierarhic de către actualele organe colective
de conducere.
Confirmarea rectorului se face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin
Ordin.
Art. 17. – Organizarea alegerilor şi responsabilitatea pentru desfăşurarea acestora revin
Biroului Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi birourilor Consiliilor de facultate.
Comisia de numărare a voturilor va fi formată din 3-5 persoane alese în şedinţa
respectivă.
Procesele verbale ale şedinţelor de alegeri se semnează de către decanii de vârstă şi
observatorii Biroului Senatului şi ai Consiliilor de facultate.
Cap. II – STRUCTURA CATEDRELOR,
CONSILIILOR FACULTĂŢILOR ŞI A SENATULUI
Art. 18. – Catedra este constituită din totalul cadrelor didactice titulare cuprinse în statul
de funcţiuni pe anul în curs.
Art. 19. – În accepţiunea statutului „personal didactic”, în categoria titularilor intră şi
cadrele didactice cu posturi rezervate, în conformitate cu Art. 101 din Legea 128/1997.
Conform Art. 101 alin. (1) „Cadrele didactice titulare, alese în Parlament, numite în
Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei,
al Guvernului şi în Ministerul Învăţământului, precum şi cele alese de Parlament în organismele
centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada cât
îndeplinesc aceste funcţii”.
(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, îndrumare şi control în sistemul de învăţământ,
cultură, tineret şi sport. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de
specialitate de la casa corpului didactic, precum şi cadrele didactice titulare numite ca personal
de conducere sau în funcţii de specialitate specifice la comisiile şi agenţiile din subordinea
Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului”
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Art. 20. – Consiliul facultăţii este alcătuit din decan, prodecani, administrator şef de
facultate, secretarul ştiinţific, reprezentantul sindicatelor, reprezentanţi ai cadrelor didactice aleşi
de catedre şi din reprezentanţii studenţilor.
Şefii de catedre şi directorii de departamente fac parte de drept din Consiliul facultăţii.
Pentru a asigura transferul de competenţă managerială, membrii Biroului Consiliului
facultăţii devin, prin alegere în condiţiile art. 7, membri ai Consiliului facultăţii din legislatura
următoare.
Calitatea de membru pe această bază se acordă pentru legislatura imediat următoare
celei în care s-a exercitat mandatul, încetează de drept la data pensionării şi se aplică numai
persoanelor aflate în funcţie la data alegerilor.
Aceste locuri se pierd definitiv în momentul încetării în orice mod a calităţii de membrul al
Consiliului facultăţii a persoanelor respective.
Această prevedere se va aplica astfel încât să nu afecteze numărul de locuri alocat
catedrelor.
Art. 21. – Senatul Universităţii este alcătuit din reprezentanţi ai Consiliilor facultăţilor, ai
personalului administrativ, al sindicatului, precum şi ai studenţilor.
Decanii facultăţilor fac parte de drept din Senat, în limita locurilor care revin facultăţii.
Sunt membrii de drept ai Senatului: directorul general administrativ, directorul general al
Bibliotecii universitare, directorul Departamentului de Teologie Protestantă, reprezentantul
organizaţiilor sindicale.
Pentru a sigura transferul de competenţă managerială,rectorul, prorectorii şi secretarul
ştiinţific al Senatului devin, prin alegere în condiţiile art. 7, membri ai Senatului din legislatura
următoare.
Calitatea de membru pe această bază se acordă pentru legislatura imediat următoare
celei în care s-a exercitat mandatul, încetează de drept la data pensionării şi se aplică numai
persoanelor aflate în funcţie la data alegerilor.
Aceste locuri se pierd definitiv în momentul încetării în orice mod a calităţii de senator a
persoanelor respective.
Această prevedere se va aplica astfel încât să nu afecteze numărul de locuri alocat
facultăţilor.
Cap. III – NORMA DE REPREZENTARE
Art. 22. – Potrivit hotărârii Senatului, Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este
alcătuit din 81 de membri din care: 51 cadre didactice alese, 20 de studenţi, directorul general
administrativ, directorul general al Bibliotecii universitare, directorul Departamentului de Teologie
Protestantă, reprezentantul organizaţiilor sindicale, rectorul, 4 prorectori şi secretarul ştiinţific al
Senatului din legislatura care îşi încheie mandatul.
Art. 23. – Norma de reprezentare în Senat se va aproba în şedinţa de Senat din data
de 11.01.2008.
Numărul de membri în Senat şi în Consiliile de facultate este determinat în conformitate
cu normativul de mai jos:
număr de posturi didactice:
număr de membri:
până la 50
maxim 15 membri
între 51 – 100
maxim 29 membri
între 101 – 500
maxim 41 membri
între 501 – 1000
maxim 55 membri
între 1001 – 1500
maxim 85 membri
Numărul de membri în Consiliul facultăţii se aprobă în şedinţa de Consiliu a facultăţii.
Art. 24. – Numărul de posturi de prodecani este stabilit astfel:
- pentru facultăţi cu până la 1.000 de studenţi
- pentru facultăţi cu un număr cuprins între 1.001 – 2.000 studenţi
- pentru facultăţi cu peste 2.001 studenţi

1 prodecan
2 prodecani
3 prodecani

Art. 25. – Numărul de prorectori este stabilit astfel:
- între 1.500 – 3.000 de studenţi
- între 3.000 – 6.000 de studenţi

1 prorector
2 prorectori
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- între 6.000 – 11.000 de studenţi
- între 11.000 – 15.000 de studenţi

3 prorectori
4 prorectori
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Cap. IV – ALEGERILE DE LA NIVELUL CATEDRELOR
Art. 26. – Catedra este unitatea structurală de bază care realizează activităţi didactice, de
cercetare ştiinţifică, de proiectare şi microproducţie. Funcţional catedra aparţine de o anumită
facultate. O catedră poate deservi una sau mai multe facultăţi, una sau mai multe secţii de
specialitate.
La catedră se aleg:
a) – şeful de catedră;
b) – reprezentanţi în consiliul facultăţii;
La alegerile pe catedră participă toate cadrele didactice titulare.
Art. 27. – În scopul unei prezentări cât mai eficiente a problemelor catedrelor se
recomandă ca reprezentanţii acestora în Consiliul facultăţii şi în Senat să fie aleşi dintre cadrele
didactice cu o carieră universitară bogată şi cu calităţi manageriale, chiar dacă nu au titlul didactic
de conferenţiar sau profesor, dar au experienţă managerială şi ştiinţifică dovedită.
Art. 28. – În catedrele care girează secţii de specializare, şeful de catedră se recomandă
să fie ales dintre cadrele didactice care predau la aceste secţii.
Art. 29. – Şedinţa de alegeri este condusă de un decan de vârstă asistat de cel mai tânăr
membru şi are următoarea ordine de zi:
- informare asupra activităţii depuse, prezentată de către şeful de catedră;
- alegeri.
Art. 30. – Alegerea şefului de catedră şi a membrilor consiliului facultăţii se face astfel:
a) Se depune candidatura cu 15 zile înainte de data stabilită pentru alegeri pentru funcţia de şef
catedră.
b) Se votează, respectându-se prevederile Art. 10. 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) Alegerea membrilor consiliului facultăţii: Dacă la deschiderea buletinelor de vot şi numărarea
voturilor numărul persoanelor care au obţinut majoritatea de voturi „pentru” este mai mic decât
numărul locurilor, atunci se consideră aleşi numai cei care au obţinut majoritatea 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.
Art. 31. – Alegerile reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică
prevăzute la Art. 67 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările
şi completările ulterioare sunt organizate de către studenţi, după proceduri similare descrise la
Art. 30, respectând prevederile Cartei universitare şi ale Regulamentelor proprii privind activitatea
studenţilor, cu sprijinul logistic acordat de conducerile facultăţilor şi a Universităţii.
În cadrul unei şedinţe a tuturor reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor se aleg
reprezentanţii în Senat. Reprezentantul studenţilor, membru actual al Biroului Senatului – ULBS
este de drept membru al Senatului ULBS.
Cap. V – ALEGERILE DE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI
Art. 32. – Alegerile de la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
respectă întocmai procedura alegerilor de la nivelul facultăţii.
Cap. VI – ALEGERILE DE LA NIVELUL FACULTĂŢII
Art. 33. – La convocarea decanului în funcţie, se reunesc membrii Consiliului care îşi
încheie mandatul precum şi membrii noului Consiliu. În cadrul şedinţei, decanul prezintă o
informare a activităţii desfăşurate în decursul mandatului.
La prima parte a adunării, – Analiza activităţii depuse – pot participa toţi membrii
comunităţii didactice din facultate.
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La punctul al doilea al ordinii de zi, şedinţa este condusă de decanul de vârstă asistat de
cel mai tânăr membru şi se procedează la validarea alegerilor de la nivel de catedră, la alegerea
conducerii facultăţii şi a reprezentanţilor facultăţii în Senat.
Validarea alegerilor de la nivelul catedrelor constă în prezentarea listei celor aleşi şi ea se
poate face numai dacă alegerile s-au desfăşurat în conformitate cu Regulamentul alegerilor şi
dacă nu există contestaţii.
Art. 34. – Biroul consiliului facultăţii este format din decan, prodecan(i), secretar ştiinţific,
şefi de catedră, administrator şef de facultate. Decanul este preşedintele biroului.
Art. 35. – Alegerea membrilor noului organ executiv de conducere se face prin depunere
de candidatură cu 15 zile înainte de data stabilită pentru alegeri.
Se procedează în continuare într-un mod similar celui descris la Art. 30 lit. b, c, d.
Art. 36. – Persoana aleasă în funcţia de decan face propuneri pe funcţii conform cu
normativul cuprins în Cap. III pentru ceilalţi membri ai biroului din lista de candidaturi depuse.
La facultăţile cu mai multe catedre: decanul, prodecanul(i) şi secretarul ştiinţific se
recomandă să facă parte din catedre diferite.
Pentru fiecare funcţie se repetă procedura folosită la alegerea decanului.
Art. 37. – Nealegerea prin vot a unei persoane propusă de către decan impune
formularea unei noi propuneri.
Art. 38. – Alegerea reprezentanţilor în Senat se face de către membrii Consiliului
facultăţii, dintre membrii acestuia, după aceeaşi procedură a alegerii de la catedră, respectiv Art.
30 lit. d).
Art. 39. – Cu ocazia şedinţei de alegeri, se întocmeşte un proces verbal în care se
menţionează persoanele propuse, numărul de voturi obţinute, precum şi menţiunea dacă
alegerile s-au desfăşurat în condiţii legale, cu respectarea acestor instrucţiuni.
Cap. VII – ALEGERILE LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII
Art. 40. – La convocarea rectorului în funcţie, se reunesc membrii Senatului care îşi
încheie mandatul precum şi membrii noului Senat. În cadrul acestei şedinţe se procedează la
validarea alegerilor pentru funcţiile de conducere din facultăţi.
În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor Metodologiei alegerilor, Senatul va
hotărî organizarea de noi alegeri în termen de o săptămână de la data luării deciziei de
invalidare.
Rectorul în funcţie prezintă o informare asupra activităţii desfăşurate de către Biroul
Senatului în timpul mandatului care se încheie.
Informarea este urmată de discuţii, după care în sală rămân numai membrii noului Senat.
Şedinţa de alegeri a conducerii la nivelul Universităţii este prezidată de cel mai în vârstă senator
asistat de cel mai tânăr senator.
Art. 41. – Alegerea rectorului se face dintre membrii Senatului prin depunere de
candidatură în nume propriu de către persoane care consideră că dispun de calităţile necesare
pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei şi îndeplinesc condiţiile enumerate la Art. 10.
Art. 42. – La alegerea propriu-zisă se procedează în continuare aşa cum este descris la
Art.: 35, 36, 37 şi 39 adaptate corespunzător.
Se recomandă ca rectorul, prorectorii şi secretarul ştiinţific al Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu să facă parte/să provină din facultăţi diferite.
Dacă în şedinţa Senatului sunt alese în funcţii de conducere la nivelul Universităţii
persoane care au fost anterior alese în funcţii de conducere la nivelul facultăţilor sau catedrelor,
Senatul confirmă alegerea pe funcţia superioară urmând ca în termen de o săptămână să se
organizeze alegeri pentru funcţia rămasă vacantă.
Art. 43. – Modul de organizare a Biroului Senatului şi atribuţiile fiecărei funcţii sunt
stabilite ulterior. Persoana aleasă în funcţia de rector face propuneri pe funcţii, conform cu
normativul cuprins în Cap. III, pentru ceilalţi membri ai Biroului Senatului din lista de candidaturi
depuse.
Cap. VII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 44. – La începutul fiecărui an universitar se procedează la alegeri parţiale pentru
completarea locurilor devenite vacante.
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Art. 45. – Prezentul Regulament face parte din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu şi este adoptat de către Senat.
Art. 46. – Prezentul Regulament 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, care trebuie să reprezinte cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor
Senatului U.L.B.S., (conform art. 146 din Legea 84/1995).
Art. 47. – Regulamentul şi Metodologia de alegeri se afişează în facultăţi cu cel puţin
două săptămâni înainte de demararea alegerilor propriu-zise.
ART. 48. - CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR
La nivel de reprezentare studenţi:
La nivel de catedre şi
departamente:
La nivel de facultăţi:
La nivel de Universitate:

15.01.2008 – 15.02.2008

Ultima zi de depunere a candidaturilor:

26.01.2008 ora 15.00

Perioada de desfăşurare a şedinţei de alegeri:

10.02.2008-11.02.2008

Ultima zi de depunere a candidaturilor:

12.02.2008 ora 15.00

Perioada de desfăşurare a şedinţei de alegeri:

27.02.2008-28.02.2008

Ultima zi de depunere a candidaturilor:
Perioada de desfăşurare a şedinţei de alegeri:

29.02.2008 ora 15.00
15.03.2008 ora 10.00

Art. 49. – Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu din data de 11.01.2008 şi intră în vigoare la această dată.
Pe data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul de alegeri
adoptat în şedinţa de Senat la data de 16.12.2003.
Modificarea lui s-a efectuat în şedinţa Senatului din data de 27.04.2009.
Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN
Rector, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

