
 

 
 

REGULAMENT GENERAL 
privind 

alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din 
Universitatea Babeş-Bolyai 

 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai 
(UBB) se face conform prevederilor Legii 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Cartei 
UBB 2015 şi ale Ordinului MECS nr. 3751/2015.  
 
Art. 2. (1) Structurile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai sunt:  

a) Senatul şi Consiliul de administraţie la nivelul Universităţii; 
b) Consiliul facultăţii; 
c) Consiliul departamentului; 
d) Consiliul științific la nivelul unităților de cercetare independente; 
e) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) și Consiliile 

școlilor doctorale; 
f) Consiliul extensiei universitare (dacă în extensie funcţionează 

programele de studii ale mai multor facultăţi). 
 

(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele: 
a) Rectorul, Prorectorii, Directorul general; 
b) Decanul, Prodecanii; 
c) Directorul de departament; 
d) Directorul unității de cercetare independentă; 
e) Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat 

(CSUD) și Directorii școlilor doctorale; 
f) Directorul extensiei universitare. 

 
Art. 3. (1) Alegerea și desemnarea în structurile şi funcţiile de conducere trebuie să 
aibă în vedere următoarele: 

a) să se evite conflictele de interese şi incompatibilităţile; 
b) să fie alese în structurile şi funcţiile de conducere persoane relevante 

din punctul de vedere al prestanţei ştiinţifico-didactice și/sau 
manageriale; 

c) să se respecte principiile proporţionalităţii şi reprezentativităţii 
echitabile a sexelor, diferitelor grade didactice, liniilor de studii din 
Universitate, a domeniilor şi specializărilor; 

d) nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru 
structuri de conducere persoane care au încălcat etica universitară, 



 

 
 

au afectat prestigiul Universităţii și/sau au înstrăinat ilicit bunuri sau 
activităţi ale Universităţii; 

 
(2) Calendarul alegerii noii administraţii universitare este următorul: 

a) Alegerea membrilor consiliilor departamentelor și a directorilor 
de departamente: 14 ianuarie 2016, orele 9-17. 

b) Alegerea membrilor consiliului facultăţii din partea fiecărui 
departament și a membrilor Senatului: 21 ianuarie 2016, orele 9-
17.  
Candidaţii vor depune dosarul/dosarele de candidatură la decanatele 

facultăţilor până la 12 ianuarie 2016.  

c) Validarea noului Senat de către vechiul Senat: 15 februarie 2016, 
orele 9.  

d) Şedinţa de constituire a noului Senat: 16 februarie 2016, orele 9, 
propunerea de candidaturi pentru funcţia de Preşedinte al Senatului:. 

e) A doua reuniune a noului Senat, prezentarea dosarelor de 
candidatură, alegerea preşedintelui Senatului: 23 februarie 2016, 
orele 9. 
Candidaţii vor depune dosarul de candidatură la secretariatul 

Senatului până în 12 februarie 2016. 

f) Alegerea Rectorului: 1 martie 2016, orele 9-17.  
Candidaţii vor depune dosarele de candidatură la Registratura 

universităţii până la 1 februarie 2016. În cazul organizării unui al 

doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 8 martie 2016, 

orele 9-17. 

Cifra de reprezentare a Facultăților în noul Senat prin respectarea proporțiilor stabilite: 
77 cadre didactice, de cercetare și 26 studenți (a se vedea tabelul din art. 26, alin. 4);  

 
(3) Administraţia nouă (2016-2020) întră în funcţiune de la data confirmării noului 
rector, cu excepţia prorectorilor, decanilor şi prodecanilor care îşi încep mandatul de 
la data desemnării lor. 
 
Art. 4. (1) Se declară candidat oficial pentru orice alegere persoana care îndeplineşte 
cerinţele de mai sus și al cărei dosar de candidatură a fost avizat favorabil de către 
Comisiile de alegeri.  
 

(2) Dosarul de candidatură cuprinde: 
a) declarația de candidatură; 
b) un Curriculum Vitae după modelul Europass; 



 

 
 

c) o listă cu cele mai semnificative producții științifice și didactice 
(pentru cadrele didactice și de cercetare); 

d) un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care 
dorește să le promoveze la nivelul reprezentat; 

e) un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în 
proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior, 
dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat 
într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o 
funcție/structură similară; 

f) o adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la 
circumscripţia pentru care candidează (în cazul studenţilor). 

 
Art. 5. (1) Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor 
membrilor cu drept de vot din structura sau circumscripția reprezentată.  
 

(2) În cazul personalului UBB sunt considerați membri cu drept de vot cadrele 
didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată.  

 
(3) În cazul studenților sunt considerați membri cu drept de vot studenții 
înmatriculați la nivel licență, master și doctorat, în regim cu frecvență, conform 
Statutului studenților din UBB. 

 
Art. 6. (1) Sunt declarați aleși în funcțiile de conducere (acolo unde acestea sunt 
ocupate pe bază de alegeri) candidații care întrunesc majoritatea simplă a voturilor 
valabil exprimate. Dacă nici un candidat nu întrunește majoritatea simplă, se va 
organiza un al doilea tur de alegeri în care vor participa primii doi clasați din primul tur. 
În caz de balotaj se reia votul cu participarea aceloraşi candidaţi. 
 

(2) Sunt declarați aleși în cadrul structurilor de conducere (acolo unde acestea 
sunt constituite pe bază de alegeri) candidații care întrunesc numărul cel mai 
mare din voturi exprimate, în limita locurilor disponibile. 

 
(3) Calitatea de membru în Consiliul Facultăţii se dobândeşte numai pe bază 
de alegeri pentru această structură, neexistând membri de drept. 

 
 

II. DEPARTAMENTUL 
 
Art. 7. Consiliul departamentului se compune din 3-7 membri (conform 
Regulamentului departamentului).  
 



 

 
 

Art. 8. În Consiliul departamentului sunt reprezentate domeniile, specializările și liniile 
de studii gestionate de departament. Ponderea reprezentanţilor domeniilor, 
specializărilor sau ai liniilor de studii este stabilită prin Regulamentul departamentului.  
 
Art. 9. Sunt eligibili pentru a candida la funcţia de director de departament numai 
membrii departamentului cu drept de vot. 
 
Art. 10. Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puţin 2/3 din 
membrii departamentului cu drept de vot. 
 
 

III. EXTENSIA UNIVERSITARĂ  
 

Art. 11. Procedurile de alegeri la nivelul extensiei universitare se stabilesc prin 
Regulamentul de funcţionare a extensiilor universitare.  
 
 
 

IV. FACULTATEA 
 
Art. 12. Consiliul facultății este format din maximum 75% reprezentanți ai cadrelor 
didactice și de cercetare titulare din facultate și din minimum 25% reprezentanți ai 
studenților din facultate.  
 
Art. 13. (1) În Consiliu sunt reprezentate departamentele, liniile de studii, unităţile de 
cercetare şi extensiile. În componenţa sa, Consiliul ţine cont de structura facultăţii pe 
linii de studii, conform structurii multiculturale a Universităţii.  
 

(2) Cotele părţi de reprezentare a departamentelor, liniilor de studii sau 
unităţilor de cercetare sunt stabilite prin Regulamentul privind alegerea în 
funcţii şi structuri de conducere al facultăţii. 

 
(3) Cotele părţi de reprezentare a studenţilor sunt stabilite de către studenţi, 
conform Statutului studentului şi precizate în Regulamentul privind alegerea 
în funcţii şi structuri de conducere a facultăţii. 

 
Art. 14. (1) Fiecare departament sau unitate de cercetare își desemnează prin vot 
reprezentanții în Consiliul facultății, în conformitate cu prevederile articolului 5 din 
prezentul Regulament. 

  
(2) Sunt desemnaţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de 
voturi, în limita numărului de locuri alocate pentru fiecare departament. 

 



 

 
 

(3) Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel 
puţin egal cu numărul locurilor în Consiliul facultăţii alocat departamentului, în 
şedinţa de alegeri la nivelul departamentului sau al unității de cercetare se 
vor formula şi alte propuneri de candidatură, cu acordul celor propuşi. 

 
(4) Reprezentanţii studenţilor în consiliu sunt aleşi prin vot universal, direct şi 
secret de către studenţii circumscripţiei pentru care candidează, conform 
Statutului studenţilor. 

 
Art. 15. Funcţia de decan se ocupă prin desemnare de către Rectorul Universităţii, pe 
baza unui concurs public organizat de Rectorul nou desemnat, la nivelul fiecărei 
facultăţi. 
 
Art. 16. 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. 17. Candidaţii depun la Rectorat dosarul de candidatură, conform articolului 4 din 
prezentul Regulament, în limba română, cu cel puţin 21 de zile înainte de data 
anunţată de către Rector pentru organizarea concursului. 
 
Art. 18. Rectoratul asigură publicitatea candidaturii şi a documentelor însoţitoare prin 
afişare la facultăţi şi prin publicarea pe pagina web a Universităţii, într-o secţiune 
dedicată, cu cel puţin 14 de zile înainte de data anunţată de către Rector pentru 
organizarea concursului. 
 
Art. 19. (1) Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin 2 candidaţi, prin vot 
direct şi secret, cu o majoritate simplă a celor prezenţi, cu condiţia participării a cel 
puţin 2/3 din membrii Consiliului. 
 

(2) Avizarea candidaturilor se va face de către Consiliul facultăţii cu cel puţin 
7 zile înainte de data anunţată de către Rector pentru organizarea 
concursului. 

 
(3) Rezultatele avizării candidaților se fac publice prin publicarea pe pagina 
web a Facultății, într-o secţiune dedicată, în termen de 4 zile de la data 
avizării. 

 
Art. 20. Candidaţii desemnaţi de Consiliu vor susţine un concurs în faţa Rectorului, în 
ordinea alfabetică a numelui. 
 



 

 
 

Art. 21. În cadrul concursului candidații își vor susține dosarul de candidatură printr-
un interviu cu Rectorul. 
 
Art. 22. Rectorul desemnează persoana care va ocupa funcţia de decan printr-o 
rezoluţie motivată, cuprinzând argumentele care au condus la desemnarea 
respectivului candidat ca decan.  
 
Art. 23. După numirea sa de către Rector, decanul îşi desemnează prodecanii, cu 
consultarea Consiliului facultăţii. Decanul poate desemna 1-5 prodecani în funcţie de 
numărul studenţilor. 
 
Art. 24. (1) Acolo unde facultăţile conţin mai multe linii de studii, un prodecan va 
reprezenta liniile de studii nereprezentate  de către decan.  

  
(2) Decanul va numi prodecanul/prodecanii (în Facultățile în care există 
ambele linii de studiu maghiară și germană) reprezentând celelalte linii de 
studii la propunerea acestora. Liniile de studii vor înainta Decanului cel puţin 
două propuneri pentru postul de prodecan respectiv. 

 
 

V. UNIVERSITATEA 
 

5.1. Senatul UBB 
 

Art. 25. Senatul universitar este compus din maximum 75% cadre didactice şi de 
cercetare respectiv din minimum 25% reprezentanţi ai studenţilor. 
 
Art. 26. (1) Senatul este format din 103 senatori, dintre care 77 cadre didactice şi de 
cercetare, respectiv 26 studenţi.  

(2) Pentru a respecta principiul reprezentativității, se alocă la fiecare facultate 
cel puțin 1 loc în Senat, indiferent de numărul de studenți.  

 

(3) Dacă într-o facultate funcţionează mai multe linii de studii, fiecare linie de 
studii va fi reprezentată în Senat de cel puţin un cadru didactic, din numărul 
de senatori alocat pe facultate.  

 
(4) Norma de reprezentare este următoarea: 

 



 

 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Efectiv cadre 
didactice/de 
cercetare 

Număr senatori cadre 
didactice/de cercetare 

0 1 2 3 

1 Facultatea de Matematică și 
Informatică  

117 6 

2 Facultatea de Fizică  42 2 

3 Facultatea de Chimie și 
Inginerie Chimică  

77 4 

4 Facultatea de Biologie și 
Geologie  

66 3 

5 Facultatea de Geografie 81 4 

6 Facultatea de Știința și 
Ingineria Mediului  

33 2 

7 Facultatea de Istorie și 
Filosofie 

79 4 

8 Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației 

148 7 

9 Facultatea de Științe Politice, 
Administrative și ale 
Comunicării 

86 4 

10 Facultatea de Litere  170 8 

11 Facultatea de Drept  37 3 

12 Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea 
Afacerilor 

220 11 

13 Facultatea de Educație 
Fizică și Sport 

51 3 

14 Facultatea de Studii 
Europene 

49 3 

15 Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială 

50 3 

16 Facultatea de Business 28 1 

17 Facultatea de Teologie 
Ortodoxă 

29 2 

18 Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică 

20 1 

19 Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică  

14 1 

20 Facultatea de Teologie 
Reformată 

14 1 



 

 
 

21 Facultatea de Teatru și 
Televiziune  

62 3 

22 Unități Cercetare 59 1 

 
Studenți senatori: 

 

Linia română 
17 locuri 

1. Facultatea de Matematică 

2. Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie 

3. Facultatea de Biologie și Geologie  

4. Facultatea de Geografie 

5. Facultatea de Știința și Ingineria Mediului 

6. Facultatea de Istorie și Filosofie 

7. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

8. Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

9. Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru 

10. Facultatea de Drept 

11. Facultatea de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor 

12. Facultatea de Educație Fizică și Sport 

13. Facultatea de Studii Europene 

14. Facultatea de Sociologie și Asistență socială 

15. Facultatea de Business 

16. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică 

17. Organizații Studențești – linia română  

Linia maghiară 
6 locuri 

1. Domeniul Teologie 

2. Domeniul Științe Reale 

3. Domeniul Științe Socio-Umane 

4. Domeniul Științe Umaniste 

5. Domeniul Științe Economice 

6. Organizații Studențești – linia maghiară 

Linia germană 
2 locuri 

1. Domeniul Științelor Reale, Organizații Studențești – linia 
germană 

2. Domeniul Științelor socio-umane 

Doctoranzi 
1 loc 

1. Toate Domeniile 

 
 

Art. 27. Fiecare facultate își desemnează prin vot reprezentanții în Senat, în 
conformitate cu prevederile articolului 5 din prezentul Regulament și a propriului 
Regulament de alegeri. 
 



 

 
 

Art. 28. Candidaţii pentru poziţia de senator vor depune la facultatea respectivă 
dosarul de candidatură cu cel puţin 7 zile înainte de desfăşurarea scrutinului, conform 
articolului 4 din prezentul Regulament. Candidaturile vor fi afișate de către facultăți. 
 
Art. 29. Durata mandatului Senatului este de 4 ani.  
 
Art. 30. (1) Mandatul studenţilor în Senatul Universităţii este de cel mult 4 ani şi se 
încheie odată cu legislatura pentru care au fost aleşi sau cu încheierea calităţii de 
student.  
 

(2) Un student poate fi reales o singură dată ca membru al Senatului, fără ca 
durata cumulată a celor două mandate să depăşească 4 ani. 

 
Art. 31. Senatul Universităţii alege, prin vot secret, un preşedinte dintre cadrele 
didactice care sunt membri ai Senatului. 
 
Art. 32. Alegerea preşedintelui Senatului are loc în şedinţa care urmează şedinţei de 
constituire a Senatului nou ales. Şedinţa de constituire este convocată de Rectorul în 
exerciţiu şi este condusă de cel mai în vârstă membru al Senatului nou ales. 
 
Art. 33. În cadrul şedinţei de constituire a Senatului nou ales, membrii Senatului 
formulează propuneri motivate cu privire la candidaţii pentru funcţia de preşedinte al 
Senatului. 
 
Art. 34. Fiecare propunere de candidatură este considerată eligibilă numai dacă este 
însuşită public, în scris, anterior reuniunii de alegeri, de către cel puţin 7 membri ai 
Senatului, excluzându-se cel propus. 
 
Art. 35. Se formulează cel puţin două candidaturi însuşite public. 
 
Art. 36. Cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei de alegeri, fiecare candidat care a 
întrunit eligibilitatea va face public, prin grija Rectoratului, dosarul de candidatură 
conform articolului 4 din prezentul Regulament. 
 
Art. 37. În şedinţa următoare şedinţei de constituire a Senatului, acesta îşi va alege 
preşedintele, prin vot secret, dintre candidaţii eligibili care şi-au făcut public proiectul.  
 
Art. 38. În cadrul Senatului se constituie grupurile liniilor de studii cu atribuţiile de 
pregătire şi aplicare a deciziilor ce privesc liniile respective. Grupurile liniilor de studii 
sunt conduse de vicepreşedinţi ai Senatului aleşi prin vot secret de către senatorii liniei 
de studii. Aceştia, împreună cu preşedintele Senatului, reprezintă în Senat cele trei 
linii de studii din Universitate. 
 



 

 
 

5.2. Rectorul UBB 
 
Art. 39. Rectorul este ales prin votul universal al tuturor cadrelor didactice, 
cercetătorilor şi al reprezentanţilor studenţilor din Universitate. Îşi pot depune 
candidatura pentru funcţia de Rector personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară şi 
din străinătate. 
 
Art. 40. (1) Candidaţii la funcţia de Rector vor depune la Registratura universităţii 
dosarul de candidatură, conform articolului 4 din prezentul Regulament, cel târziu cu 
o lună înainte de data fixată pentru scrutin. 
 

(2) Dosarele de candidatură pentru funcția de Rector vor fi publicate pe 
pagina web şi la avizierul Universităţii în maximum 5 zile de la încheierea 
procesului de depunere a candidaturilor. 

 
Art. 41. În intervalul de o lună, Universitatea organizează dezbateri cu membrii 
comunităţii universitare. 
 

5.3. Prorectorii 
 

Art. 42. (1) Rectorul confirmat de către minister numeşte prorectorii după consultarea 
Senatului cu privire la echipa de prorectori. 
 

(2) Numărul de prorectori va fi stabilit astfel încât un prorector să corespundă 
unui număr de 6000 până la 7000 de studenţi. 

 
Art. 43. Liniile de studii sunt reprezentate în Rectorat prin cel puțin un prorector pentru 
fiecare linie de studiu. Prorectorii reprezentând liniile de studii vor fi desemnaţi de către 
liniile de studii respective, conform regulamentului propriu. Rectorul va numi prorectorii 
reprezentând liniile de studii dintre cel puţin 3 candidaţi propuşi de către fiecare linie.  
 
Art. 44. În decizia Rectorului de numire a prorectorilor se stabileşte domeniul specific 
care intră în competenţa fiecărui prorector. 
 
 

VI. INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE 
 

Art. 45. Alegerile privind membrii Consiliului pentru studii universitare de doctorat 
(CSUD) și pentru ocuparea funcției de director CSUD, care vor avea loc în 2017, se 
vor desfășura conform reglementărilor din Metodologia de organizare a alegerilor și 
desemnare a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) de 
la I.O.S.U.D. UBB Cluj-Napoca, respectiv Metodologia de desfășurare a concursului 



 

 
 

pentru funcția de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) 
de la I.O.S.U.D. UBB Cluj-Napoca.  
 
 

VII. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 46. Prevederile prezentului regulament nu afectează alegerile pentru funcţii şi 
structuri de conducere organizate anterior aprobării sale de către Senat, în 
conformitate cu reglementările în vigoare la momentul desfăşurării alegerilor. 
 
Art. 47. Orice loc devenit vacant în timpul legislaturii se ocupă conform prevederilor 
prezentului Regulament. 
 
Art. 48. În condiţiile în care un membru din structurile de conducere îşi schimbă 
afilierea în cadrul UBB el îşi pierde dreptul de a reprezenta structura/circumscripţia în 
care a fost ales. 
 
Art. 49. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul 
UBB. 
 
   
Prezentul Regulament de alegeri a fost adoptat în ședința  Senatului UBB la data de 
13 iulie 2015.  
 
 


