Ministerul Educaţiei și Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Notă
privind programarea activităților de desemnare a prorectorilor și a decanilor facultăților
pentru mandatul 2020-2024

Având în vedere Regulamentul privind desemnarea prorectorilor în cadrul ULBS,
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea decanilor în cadrul
ULBS și Calendarul alegerilor 2019-2020, documente aprobate de Senatul ULBS în ședința din data
de 30.09.2019,
Luând în considerare Ordinul MEC nr. 3289/20.02.2020 prin care domnul prof.univ.dr.
habil. Sorin Radu a fost confirmat în funcția de rector al ULBS, cu exercitarea acestei funcții
începând cu data de 07.03.2020,
Ținând cont că în Calendarul alegerilor 2019-2020 s-a prevăzut că în perioada 1 martie-31
martie 2020 se vor desemna prorectorii și se vor organiza concursurile pentru selectarea decanilor
facultăților,
Având în vedere necesitatea și urgența finalizării procesului de desemnare a prorectorilor și
selectare a decanilor facultăților, în cursul lunii martie 2020 se vor desfășura următoarele activități
specifice:
Nr. crt.

Data/perioada

1.

28 februarie 2020

2.

2 martie 2020

3.

2 martie- 4 martie 2020

4.

5 martie 2020

Obiectul activității

Responsabilități/loc
de desfășurare
- Depunere și înregistrare dosare - registratura ULBS
de candidatură pentru funcția de - Biroul Electoral al
prorector
Universității
- Verificarea dosarelor de
candidatură
depuse
pentru - Biroul Electoral al
funcția de prorector
Universității
- Comunicarea avizelor de
conformitate, după caz
- Transmiterea dosarelor avizate - Secretariat Senat
de conformitate către Senatul
ULBS
- Depunere și înregistrare dosare
de candidatură pentru funcția de
decan
- Verificarea dosarelor de
candidatură
depuse
pentru
funcția de decan
- Comunicarea avizelor de
conformitate, după caz
- Publicarea candidaturilor pe
pagina de internet a ULBS și a
facultăților
1

- registratura ULBS
- Biroul Electoral al
Universității

- Biroul Electoral al
Universității
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5.

6.

7.

8.

9.

- Ședința extraordinară a
Senatului ULBS pentru validarea
candidaților pentru funcția de
prorector
6 martie 2020
- Depunere și soluționare
contestații formulate împotriva
avizului de neconformitate de
către candidații la funcția de
decan
10 martie - 13 martie Desfășurarea
ședințelor
2020
consiliilor facultăților pentru
avizarea participării la concurs a
minim doi candidați pentru
funcția de decan
16 martie - 18 martie - Organizarea și desfășurarea
2020
concursurilor publice pentru
selectarea decanilor
26 martie 2020
- Ședința ordinară a Senatului
ULBS pentru validarea decanilor
declarați
reușiți
în
urma
concursurilor
5

martie 2020

- Senatul ULBS

- candidați
Consiliul
Administrație

de

- consiliile facultăților

- comisia de concurs

- Senatul ULBS

Observație: Procesul de desemnare a prodecanilor se va organiza și desfășura în luna aprilie 2020,
în conformitate cu Regulamentul de desemnare a prodecanilor pentru mandatul 2020-2024.
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