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În atenţia candidaţilor pentru alegerea organelor de conducere ale
Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu
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În conformitate cu art.3 alin. 6,7,8,9 şi art. 11 din Regulamentul de alegeri a
organelor de conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, se impune verificarea
de către Oficiul juridic al instituţiei a candidaturilor pentru alegerea organelor de
conducere şi a membrilor aleşi în structurile de conducere ale instituţiei.
1. Pentru obţinerea avizului Oficiului juridic de către candidaţii pentru alegerea
organelor de conducere, se respectă următoarea procedură:
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- Se depun la Oficiul juridic următoarele documente:
§ formularul de candidatură (anexa nr.1)
§ curriculum vitae
§ declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa sau
neapartenenţa ca agent ca agent sau colaborator al poliţiei politice
(anexa nr.2)
§ declaraţia pe propria răspundere privind neexistenţa niciunui caz de
incompatibilitate prevăzut la art. 3 alin. 6,7,8 şi art.11 din
Regulamentul de alegeri (anexa nr. 3)
§ împuternicire acordată persoanei care depune/ridică documentele de
candidatură (dacă este cazul)
- Toate aceste documente se depun într-un dosar plic, ce conţine următoarele
menţiuni:
§ Numele şi prenumele candidatului
§ Funcţia didactică, catedra, facultatea
§ Funcţia pentru care se depune candidatura, catedra, facultatea
- Documentele se depun personal de candidat sau de persoana împuternicită de
acesta în baza unei împuterniciri scrise de mână şi semnată.
- Programul de primire a documentelor la Oficiul juridic este: luni-vineri, între
orele 9-15, potrivit calendarului de alegeri.

- Avizul se obţine în termen de 24 de ore de la depunerea documentelor la Oficiul
juridic.

- După obţinerea avizului, dosarul cu documentele de candidatură se ridică de la
Oficiul juridic personal de candidat sau de persoana împuternicită şi se
înregistrează la registratura organului ierarhic superior.
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NOTĂ:
Atragem atenţia candidaţilor asupra faptului că trebuie să depună
documentele la Oficiul juridic din timp, pentru a nu pierde data limită de depunere a
candidaturii la organul ierarhic superior, conform calendarului de alegeri.
Candidaturile care nu obţin avizul favorabil al Oficiului juridic nu se pot
înregistra la organul ierarhic superior.
2. După alegerile din catedre pentru reprezentanţii în Consiliile Facultăţilor, facultăţile
trebuie să trimită la Oficiul juridic, în termen de 72 de ore de la finalizarea acestora,
lista cu persoanele alese în Consiliul Facultăţii, însoţită de următoarele documente
completate de fiecare persoană în parte:
§ declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa sau
neapartenenţa ca agent ca agent sau colaborator al poliţiei politice
§ declaraţia pe propria răspundere privind neexistenţa niciunui caz de
incompatibilitate prevăzut la art. 3 alin. 7,8,9 din Regulamentul de
alegeri (anexa nr. 4)
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Oficiul juridic va verifica dacă persoanele alese în Consiliul Facultăţii nu
îndeplinesc niciuna din incompatibilităţile prevăzute la art. 3 alin. 7,8,9 din
Regulamentul de alegeri şi va comunica în termen de 6 zile conducerilor facultăţilor şi
Biroului Senatului rezultatele. Această verificare este necesară pentru ca la şedinţa de
alegeri a Consiliului Facultăţii să nu fie validate acele persoane care se află în situaţia
vreunui caz de incompatibilitate prevăzut la art. 3 alin. 7,8,9 din Regulamentul de
alegeri.
În cazul în care există asemenea situaţie de invalidare, locul persoanei
incompatibile va fi ocupat în consiliul facultăţii de persoana care a obţinut, în ultimul
tur de scrutin pentru alegerea în Consiliul Facultăţii, cel mai mare număr de voturi
„pentru”, dar nu a obţinut un loc eligibil.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Constantin OPREAN

CANDIDATURĂ
la alegerile organelor de conducere
din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Mandatul 2008-2012

Anexa 1.

Subsemnatul________________________________________________,
în
baza
prevederilor Ordinului 2538/01.11.2007 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi
ale Regulamentului de alegere a organelor de conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu din 11.01.2008 îmi
depun
candidatura
la
alegeri
în
funcţia
de_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
În sprijinul acestei candidaturi, fac următoarele precizări:
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1. Sunt
cadru
didactic
titular
al
Universităţii,
la
Facultatea___________________________________________________________,
Catedra_____________________________________________________________;
2. Am gradul didactic de _____________________________________________şi titlul
ştiinţific de______________________________________________________;
3. Am vârsta de________________ ani şi o vechime în învăţământul superior de
___________________ani;
4. Am
competenţă
de
comunicare
în
limba
(limbile)____________________________________________________________;
5. În mandatul 2004-2008 am îndeplinit următoarele funcţii de conducere:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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*Anexez prezentei candidaturi următoarele documente:
a) Curriculum vitae;
b) Programul managerial;
c) Declaraţie pe propria răspundere privind apartenenţa sau neapartenenţa ca
agent ori colaborator al poliţiei politice comuniste
* Documentele percepute la punctele a, b şi c sunt obligatorii pentru candidaţii pentru
funcţiile de rector, decan, director de departament DPPD şi şef de catedră. Candidaţii pentru
funcţiile de conducere din Biroul Consiliului Facultăţii şi din Biroul Senatului vor depune,
odată cu candidatura, documentele de la punctele a şi c.
Înaintea depunerii formularului de candidatură şi înregistrarea acestuia la organul ierarhic
superior, candidatul trebuie să obţină avizul favorabil al Oficiului juridic al ULBS.
Data_____________________
Semnătura
_______________________________

Anexa 2.
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent ori colaborator al poliţiei
politice comuniste
Subsemnatul /subsemnata
……………………………………………………………………………………..,
(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare)

cetăţean român, fiul/fiica lui
………………………………………şi al………………………………………..,
(numele şi prenumele tatălui)

(numele şi prenumele mamei)

născut/născută la………………….în………………………………………………
(locul naşterii: localitatea/judeţul)
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(ziua, luna, anul)

domiciliat/domiciliată în……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(domiciliul stabil din actul de identitate)

legitimat/legitimată cu ……………………………………………………………...
(felul, seria şi numărul actului de identitate)

cod numeric personal……………………………………………………………….
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cunoscând prevederile Art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la
cunoştinţă a conţinutului Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, declar
prin prezenta, pe propria răspundere, că……………………….*)
fost agent sau colaborator al poliţiei politice, în sensul Art. 5 alin. (1)-(4) din lege.
De asemenea, am luat la cunoştinţă despre prevederile Art. 31 alin. (6) din lege,
potrivit cărora: „Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de
obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu”.
……………………..

………………………….

(Data)

_________
*) Se înscrie de către semnatar: „nu am” sau „am”, după caz.

(Semnătura)

Anexa 3
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind neexistenţa niciunui caz de incompatibilitate prevăzut la art. 3 alin. 6,7,8 şi art.11 din
Regulamentul de alegeri

Subsemnatul/subsemnata
.....................................................................................................................................................................
.....
(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare)
cetăţean român, fiul/fiica lui
................................................................................şi
al...................................................................................
(numele şi prenumele tatălui)
(numele şi prenumele mamei)
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născut
/născută
la
data
de..............................în................................................................................................
(ziua, luna, anul)
(locul naşterii: localitatea/judeţ)
domiciliat/domiciliată
în..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........
(domiciliul stabil din actul de identitate)
legitimat/legitimată
cu.....................................................................................................................................
(felul, seria şi numărul actului de identitate)

funcţia
didactică.......................................................................Catedra............................................................
Facultatea....................................................................................................................................................
....,
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cunoscând prevederile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe
propria răspundere, că am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului de alegere a organelor de
conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu aprobat în şedinţa Senatului din data de 11.01.2008 şi
nu mă încadrez în niciuna din incompatibilităţile prevăzute la art. 3 alin. 6,7,8 şi art. 11.
Declar pe propria răspundere că:
- nu ocup funcţie de conducere în altă instituţie;
- sunt titular cu cartea de muncă la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
- nu sunt angajat în alte activităţi astfel încât să intervină conflicte de interese cu activitatea
desfăşurată în Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
- nu am fost sancţionat în ultimul an universitar;
- nu am îndeplinit vârsta legală de pensionare prevăzută de art.129 alin.1 din Legea nr. 128/1997
la data depunerii candidaturii.

...................................
(Data)

.................................................
(Semnătura)

Anexa 4

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind neexistenţa niciunui caz de incompatibilitate prevăzut la art. 3 alin.
7,8,9 din Regulamentul de alegeri dată de persoana aleasă în Consiliul
Facultăţii
Subsemnatul/subsemnata
............................................................................................................................................
(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume
anterioare)
cetăţean român, fiul/fiica lui
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................................................................şi al...................................................................
(numele şi prenumele tatălui)
(numele şi prenumele mamei)
născut /născută la data de..............................în..............................................................
(ziua, luna, anul)
(locul
naşterii:
localitatea/judeţ)
domiciliat/domiciliată
în..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(domiciliul stabil din actul de identitate)
legitimat/legitimată cu..................................................................................................
(felul, seria şi numărul actului de identitate)
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funcţia didactică...........................................................Catedra..........................................
Facultatea............................................................................................................................,
cunoscând prevederile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin
prezenta, pe propria răspundere, că am luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului de
alegere a organelor de conducere ale Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu aprobat în
şedinţa Senatului din data de 11.01.2008 şi nu mă încadrez în niciuna din
incompatibilităţile prevăzute la art. 3 alin. 7,8,9.
Declar pe propria răspundere că:
- nu sunt angajat în alte activităţi astfel încât să intervină conflicte de interese cu
activitatea desfăşurată în Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
- nu am fost sancţionat în ultimul an universitar.
...................................
(Data)

.................................................
(Semnătura)

