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REGULAMENT 

privind desemnarea in funcții structuri de conducere  

in cadrul Facultății de Inginerie a Universității Babeș-Bolyai 

 

 

 

Capitolul I : Dispoziții generale 

 

Art. l.  

(1) Structurile de conducere la nivelul Facultății de Inginerie sunt: 

- Consiliul facultății  

- Consiliile departamentelor. 

(2) Funcțiile de conducere la nivelul facultății sunt:  

- Decanul  

- Prodecanul  

- Directorul Departamentului Științe Inginerești  

- Directorul Școlii Doctorale de Inginerie. 

(3) Funcțiile de conducere menționate la alin. (2) nu se cumulează. 

 

Art. 2.  

(1) Desemnarea în funcțiile și structurile de conducere la nivelul Facultății de Inginerie se face in 

conformitate cu prevederile Cartei Universității și ale Regulamentului general de alegeri al 

Universității, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 1/2011. 

 

Art. 3.  

(1) La nivelul Facultății de Inginerie, alegerile sunt organizate de către Biroul Electoral al Facultății 

(BEF), sub coordonarea Biroului Electoral al Universității (BEU);  

(2) La Facultatea de Inginerie, BEF este format din 5 membri, după cum urmează: patru cadre 

didactice și un student. Membri BEF sunt propuși de către Departament, prin decizie a Consiliului 

departamentului, respectiv de reprezentanții studenților în Consiliu facultății. BEF este aprobat prin 

vot de Consiliul facultății. 

 

Art. 4.  
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(1) Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puțin 2/3 din membrii cu drept de 

vot. In cazul în care cvorumul nu este atins, se va organiza un nou tur de scrutin, cu participarea 

acelorași candidați, fără condiție de cvorum.  

 

Art. 5.  

(1) Ședințele de alegeri sunt prezidate de cel mai vârstnic membru al organismului elector, care nu 

candidează. Acesta este ajutat de cel mai tânăr membru al organismului elector, care nu candidează. 

 

Art. 6.  

(1) Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul Facultății de Inginerie sau a 

departamentelor, după caz, care au un contract individual de muncă pe durată nedeterminată. 

(2) În cazul alegerilor, votul este universal, direct și secret.  

 

Art. 7.  

(1) Au drept de vot și pot fi alese în funcțiile și structurile menționate la art. 1 cadrele didactice și 

de cercetare titulare din cadrul Facultății de Inginerie, care au un contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată. 

(2) O persoană nu poate face parte în același timp din structurile de conducere a două sau mai multe 

departamente, facultăți sau universități. 

 

Art. 8. 

(1) Orice loc devenit vacant în timpul legislaturii se ocupă conform prevederilor prezentului 

Regulament. 

(2) In condițiile în care un membru din structurile de conducere își schimbă afilierea în cadrul 

UBB, el își pierde dreptul de a reprezenta structura în care a fost ales.  

 

Art. 9.  

(1) Dosarul de candidatură pentru o funcție de conducere sau poziție în cadrul structurilor de 

conducere cuprinde: 

- declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul si inițiativele 

pe care dorește să le promoveze candidatul la nivelul reprezentat; 

- Curriculum Vitae model Europass, care include și o listă cu cele mai semnificative realizări in 

planul activității profesionale. 

(2) Depunerea dosarelor de candidatură se face la secretarul șef de facultate în termenele de depunere 

a candidaturilor sunt cele stabilite prin Anexa la prezenta hotărâre.  

(3) Dosarele pot fi consultate de membrii cu drept de vot la decanatul facultății, după expirarea 

termenului de depunere. 

  

 

Capitolul II: Alegerea în funcții și structuri de conducere la nivelul departamentului 

 

Art. 9.  

(1) La nivelul departamentului se constituie Consiliul departamentului, format din directorul de 

departament și 2 membri. 

 

Art. 10.  
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(1) Pentru a fi ales director de departament, un candidat trebuie să obțină majoritatea voturilor celor 

prezenți. 

 

Art. 11.  

(1) După alegerea directorului de departament, în ședința de alegeri, fac propuneri de candidatură 

pentru poziția de membru în Consiliul departamentului. 

(2) Sunt aleși în Consiliul departamentului candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi. 

 

Capitolul III: Alegerea membrilor Consiliului facultății 

 

Art. 12.  

(1) La nivelul Facultății de Inginerie se constituie Consiliul facultății, care este format din 14 

membri, dintre care 10 sunt cadre didactice iar 4 sunt studenți.  

 

Art. 13.  

(1) Candidații cadre didactice înscriși vor fi trecuți pe buletinele de vot în ordine alfabetică. 

(2) Sunt declarați aleși ca reprezentanți în Consiliul facultății candidații care întrunesc numărul cel 

mai mare din voturile valabil exprimate.  

(3) In caz de balotaj, dacă mai mulți candidați obțin același număr de voturi pentru ultima poziție 

eligibilă, se organizează un alt tur de scrutin, cu participarea respectivilor candidați.  

(4) Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel puțin egal cu numărul 

locurilor alocate în Consiliul facultății, în ședința de alegeri se vor putea formula și alte propuneri, 

cu acordul celor propuși. 

 

Art. 14.  

(1) Repartizarea locurilor alocate studenților în Consiliul facultății pe specializări și cicluri de studiu 

se face astfel: domeniul Inginerie mecanică (licență și master) - 1 loc, domeniul Inginerie electrică 

(licență și master) - 1 loc, domeniul Științe inginerești aplicate (licență)- 1 loc, domeniul -1 loc, 

studenți doctoranzi - 1 loc. 

(2) Reprezentanții studenților în Consiliul facultății sunt aleși prin vot universal, direct și secret de 

către studenții circumscripției pentru care candidează, conform Statului studentului; Organizarea 

alegerilor pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul facultății revine Cancelarului 

studenților, studentului ce reprezintă facultatea în Senatul Universității și a Biroului electoral al 

facultății.  

 

Art. 15. 

(1) Calitatea de membru în Consiliul facultății se dobândește numai pe bază de alegeri, pentru 

această structură neexistând membri de drept.  

(2) Ca excepție de la art. 1 se constituie cazul în care candidatul care câștigă concursul pentru poziția 

de decan nu este membru în consiliul facultății, acesta devenind membru de drept. În acest caz, 

numărul de locuri în consiliul departamentului se suplimentează cu un loc.  

 

Art. 16. Anterior perioadei de alegeri, se organizează o şedinţa a Consiliului facultăţii în care 

decanul în funcţie prezintă un raport de activitate al echipei manageriale (decan şi prodecani) 

privind realizarea obiectivelor propuse ȋn proiectul de candidatură cu care a fost ales ȋn mandatul 

anterior.  
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Capitolul IV: Alegerea reprezentanților Facultății în Senatul Universității 

 

Art. 17.  

(1) Facultatea este reprezentată în Senatul Universității de un cadru didactic și un student. 

 

Art. 18.  

(1) cadrele didactice depun dosar de candidatură la secretariatul facultății în termenul prevăzut in 

anexă. 

 

 

 

(2) În cazul în care numărul candidaturilor depuse în termen este inferior numărului de locuri în 

Senat alocat cadrelor didactice din facultate, pe buletinele de vot se vor înscrie toate cadrele didactice 

eligibile din facultate. 

(3) Un cadru didactic poate formula în scris, cu cel puțin 3 zile înaintea scrutinului, solicitarea de a 

nu fi înscris pe buletinul de vot. 

 

Art. 19.  

(1) Sunt alese ca reprezentanți ai cadrelor didactice în Senatul universității persoanele care au obținut 

cele mai multe voturi în urma scrutinului. 

(2) În caz de balotaj, se va organiza un nou scrutin, între candidații care au obținut un număr egal de 

voturi. Scrutinul nu mai este organizat dacă unul sau mai mulți candidați aflați la balotaj formulează 

în scris o declarație de retragere a candidaturii, astfel încât rămâne un singur candidat. 

 

Art. 20.  

(1) Desemnarea studentului reprezentant în Senatul universității se face prin vot universal, direct si 

secret de către studenții facultății, conform Statutului studentului din Universitatea Babeș-Bolyai. 

 

 

Capitolul V: Avizarea candidaturilor pentru funcția de decan 

 

Art. 21.  

(1) Decanul este desemnat prin concurs public organizat de rector și validat de Senatul universitar. 

(2) Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcției de decan persoane din 

cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii 

în plenul Consiliului facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs.  

 

Art. 22.  

(1) Candidații pentru funcția de decan  depun la Rectorat dosarul de candidatura, cu cel puțin 21 de 

zile înainte de data anunțată de Rector pentru concurs. 

 

Art. 23.  

(1) Avizarea candidaturilor pentru funcția de decan se face în Consiliul facultății cu cel puțin 7 zile 

înainte de data anunțată de către rector pentru desfășurarea probei de concurs, după următoarea 

procedură:   
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a) Se prezintă dosarele depuse de candidații la funcția de decan. Pentru funcția de decan sunt 

necesare cel puțin două candidaturi; ordinea de prezentare a candidaților este cea alfabetică.  

b) Fiecare candidat își prezintă programul managerial și răspunde la eventualele întrebări ale 

membrilor Consiliului;   

c) se desemnează, prin votul deschis al Consiliului, o comisie de numărare a voturilor formată din 

trei persoane din Consiliul facultății: două cadre didactice și un student;  

d) votul este secret - se declară avizate candidaturile la funcția de decan în ordinea descrescătoare 

a numărului de voturi.   

  

Art. 24.  

(1) Ședința de avizare a candidaturilor pentru funcția de decan este condusă de cel mai în vârstă 

membru al noului Consiliu al facultății, în calitate de președinte de ședință, asistat de cel mai tânăr 

membru al  

 

Art. 25.  

(1) Consiliul facultății are obligația de a aviza cel puțin 2 candidați, prin vot direct și secret, cu 

majoritatea voturilor exprimate, cu condiția participării a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului 

facultății.  

(2) Rezultatele avizării candidaților la funcția de decan se fac publice prin publicarea pe pagina web 

a facultății, într-o secțiune dedicată, în termen de 4 zile de la data avizării.  

  

Art. 26.  

(1) Rectorul desemnează persoana care va ocupa funcția de decan, arătând argumentele în favoarea 

numirii respectivului candidat.  

(2) Conform Regulamentului de alegeri al UBB, în cazul în care rectorul respinge toate 

candidaturile, se va declanșa organizarea unui nou concurs; în această situație, Consiliul facultății 

nu poate aviza doar candidaturile prezentate anterior.  

 

 

 

Capitolul VI: Desemnarea prodecanilor 

 

Art. 27.  

(1) Decanul desemnat în urma concursului organizat de Rector, stabilește numărul prodecanilor și îi 

numește în funcție. 

 

Art. 28  

(1) Înainte de numirea lor, Decanul prezintă Consiliului facultății, la prima ședință după desemnarea 

sa, propunerile privind echipa de prodecani. 

(2) Votul Consiliului este secret, consultativ raportat la fiecare prodecan. 

(3) Decanul are opțiunea de a continua cu echipa propusă inițial sau de a propune modificarea 

acesteia. 
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Capitolul VII: Dispoziții finale 

 

Art. 29.  

(1) Rezultatul alegerilor de la nivelul facultății şi rezultatul votului pentru avizarea candidaților la 

funcția de decan se consemnează într-un proces verbal întocmit și semnat de toți membrii Biroului 

electoral al facultății, respectiv întocmit și semnat de președintele de ședință și de cel mai tânăr 

membru al Consiliului facultății prezent la ședință, conform instrucțiunilor primite de la Biroul 

electoral al Universității.   

 

Art. 30.  

(1) Sunt declarate nule buletinele de vot în care:  

a) a fost exprimat un număr de voturi mai mare decât numărul pozițiilor eligibile pentru care 

se votează;  

b) nu a fost exprimat niciun vot;  

c) opțiunea votantului nu poate fi stabilită.  

 

Art. 31.  

(1) Pregătirea logistică a alegerilor (liste de vot, buletine de vot, cabină de vot, urnă, etc.) se 

realizează de către Decanatul facultății.  

 

Art. 32.  

Prezentul regulament se afișează la avizierul facultății și pe pagina de internet a facultății, după 

aprobarea în Consiliul facultăţii.  

 

 

 

Decan,   

       Prof.univ.dr.ing Gilbert-Rainer Gillich  
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Anexä 

 

 

 

 

Calendarul alegerilor pentru alegerea unui reprezentat al cadrelor didactice  

de la Facultatea de Inginerie în Senatul UBB  

 

 

 

 

 

 

 

1. Candidații pentru poziția de membru în senatul UBB vor depune dosarul de candidatură în 

perioada 21-22 octombrie 2020 la secretariatul decanatului, în intervalul orar 10:00-12:00. 

 

2. Ședința de alegeri are loc la data de 30 octombrie 2020, în sala B1, începând cu ora 10. 

 

 

  


