REGULAMENT
de desemnare a prorectorilor în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011- Legea
educaţiei naţionale1, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10 ianuarie 2011, cu
prevederile Cartei Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu2, calendarul-cadru şi recomandările
metodologice MECTS nr. 180/CB/14.07.2011.
Art. 1 Prezentul Regulament face parte din pachetul de regulamente elaborate pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile şi structurile de conducere din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu pentru mandatul 2012-2016.
Art. 2 Potrivit art. 207 alin.2 din Lege şi art. 94 din Cartă, funcţiile de conducere sunt rector,
prorector, director general administrativ, decan, prodecan şi director de departament.
Art.3 Prorectorul este un cadru didactic titular al comunităţii universitare a ULBS, numit în
această funcţie de către rector, cu consultarea senatului universitar.
Art. 4 Pentru fiecare mandat, numărul de prorectori este propus de rector şi aprobat de senat
prin vot deschis, după o normă de un prorector la 5000 studenţi.
Pentru mandatul 2012-2016 numărul de prorectori este de 4. Atribuţiile concrete ale
prorectorilor sunt constituite de responsabilităţi, pe domenii, delegate de către rector şi
validate de senat. Aceste responsabilităţi corespund următoarelor domenii:
- programe academice
- cercetare ştiinţifică şi studii doctorale
- strategie organizaţională şi financiară
- probleme studenţeşti.
Art.5 Persoanele ce vor ocupa funcţia de prorector trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
a) să deţină experienţă 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.
Art. 6 Potrivit Legii şi a Cartei, nu pot candida pentru ocuparea unei funcţii de conducere şi,
ca urmare, nu pot fi desemnate în funcţia de prorector, 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;
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e) sunt angajate în activităţi astfel încât să intervină conflicte de interese cu activitatea
desfăşurată în Universitate, precum şi care, potrivit art.104 şi 105 din Carta, generează prin
alegerea lor situaţii de incompatibilitate.
Art. 7 Prorectorii sunt desemnaţi de rector în termen de până la 30 de zile de la confirmarea
sa prin Ordinul MECST, cu respectarea principiului reprezentativităţii pe facultăţi, conform
art. 207 alin. (7) din Lege.
Art. 8 Procedura de desemnare a prorectorilor este următoarea:
a. Se convoacă şedinţa Senatului ce are ca ordine de zi şi desemnarea prorectorilor.
b. (1) Persoanele nominalizate de către rector pentru funcţia de prorector vor depune la
registratura universităţii dosarul de desemnare cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa
senatului. Dosarul va conţine următoarele documente:
- Scrisoare de intenţie, conform modelului anexat;
- Curriculum vitae;
- Declaraţie de eligibilitate, conform modelului anexat;
- Avizul medical;
- Acordul scris de susţinere executivă a planului managerial al rectorului.
(2) Dosarele de desemnare sunt verificate de către oficiul juridic cu privire la
îndeplinirea cerinţelor de la art. 6 şi se va emite, după caz, avizul de conformitate.
(3) În cazul unui aviz de neconformitate, rectorul va nominaliza o altă persoană care
va îndeplini procedura de mai sus.
c. În şedinţa de senat, rectorul prezintă persoanele nominalizate pentru ocuparea celor
patru funcţii de prorectori, prezentând pentru fiecare persoană modul de îndeplinire a
cerinţelor de la art. 5 şi art. 6 din prezentul regulament.
d. Candidatul propus îşi prezintă în faţa Senatului Curriculum vitae şi priorităţile din
domeniul de competenţă delegat.
e. Fiecare persoană desemnată este supusă votului deschis al senatului.
f. Ocupă funcţia de prorector candidatul propus care a întrunit majoritatea simplă a
voturilor senatorilor prezenţi, fiind îndeplinită condiţia de prezenţă de 2/3 din numărul
de 85 de membri ai senatului.
g. Persoana ce nu obţine majoritatea simplă a voturilor nu este validată
h. Ocuparea funcţiilor vacante se face în cadrul unei şedinţe extraordinare a senatului în
termen de 15 zile, după aceeaşi procedură.
Art. 9 Durata mandatului prorectorilor este aceeaşi cu durata mandatului rectorului, adică de
4 ani. Acesta poate fi reînnoit o singură dată.
Art. 10 Un prorector poate fi demis de către rector, în urma consultării senatului universitar
şi cu votul acestuia, când nu-şi îndeplineşte atribuţiile, criteriile şi standardele de performanţă
delegate cuprinse în decizia de numire şi în contractul managerial, încalcă legislaţia şi
normele de etică universitară, se află în una dintre incompatibilităţile prevăzute de lege şi/sau
aduce prejudicii intereselor Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. Revocarea din funcţia de
prorector se face după acelaşi mecanism prin care a fost numit în funcţie.
Art. 11. (1) Prezentul Regulament se aprobă de Senatul în exerciţiu, în prezenţa a cel puţin
2/3 din numărul de 85 membri ai senatului şi cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) Regulamentul intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Senat,
respectiv 5 martie 2012.

Art. 12.– Publicitatea Regulamentului se realizează prin site-ul universităţii şi la avizierele
facultăţilor.
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