Anexă la Hotărârea Senatului nr. 33.227/7.12.2015
Precizări referitoare la alegerile în funcțiile și structurile din UBB
1. Cu privire la persoanele care au dreptul de a alege și de a fi alese
Potrivit Ordinului MECS Nr. 3751/2015 au dreptul de a alege membrii
Consiliului Departamentului, membrii Consiliului Facultății,, membrii
Senatului Universitar și Rectorului Universității cadrele didactice și de
cercetare titulare.
Conform art. 291 alin. (5) și (6) din LEN prin personal didactic titular se
înțelege personalul didactic care ocupă o funcție didactică pe o perioadă
nedeterminată, precum și personalul nedidactic menținut potrivit
prevederilor art. 289, alin (6), în condițiile legii. Calitatea de titular există
numai în raport cu o singură instituție de învățământ superior sau cu o
singură instituție de cercetare-dezvoltare.
Studenții fiecărei facultăți își aleg, potrivit Ordinului MECS Nr. 3751/2015,
reprezentanții în Consiliul Facultății și în Senatul Universitar. Reprezentanții
studenților din Senatul Universitar și din Consiliile Facultăților participă la
alegerea Rectorului Universității.
Potrivit Ordinului MECS Nr. 3751/2015, membrii Consiliului
Departamentului, inclusiv Directorul de departament, al Consiliului
Facultății și al Senatului Universitar pot să fie numai cadre didactice și de
cercetare titulare.
Potrivit art. 17 alin (2) Ordinului MECS Nr. 3751/2015, persoanele care
ocupă una dintre funcțiile de conducere de Prorector, Decan, Prodecan,
Director de Departament pot fi membre ale Senatului Universității cu
condiția să fie alese în această calitate.

Membrii din Consiliul Facultății pot să fie membri ai Senatului Universității,
cu condiția să fie aleși în această calitate.
Directorul școlii doctorale face parte din Consiliul Facultății numai dacă este
ales în această calitate. Directorul școlii doctorale care nu face parte din
Consiliul Facultății poate să aibă în cadru acestuia statutul de invitat.
Consiliul Facultății nu poate să fie lărgit pentru includerea ulterioară a
persoanelor care nu au fost alese prin votul membrilor departamentelor.
Membrii Biroului electoral al UBB și membrii Birourilor electorale ale
secțiilor de votare pot să fie aleși în funcția de director de departament, în
cadrul Consiliului departamentului, în Consiliul Facultății și în Senatul
Universitar.
Pentru toate funcțiile din cadrul UBB se aplică prevederile art. 20 din Codul
de etică și deontologie profesională al UBB referitoare la situațiile de
incompatibilitate.
2. Cu privire la exigențele care se iau în considerare în cazul
candidaților la structurile și funcțiile de conducere din UBB
Data limită a depunerii dosarelor de candidaturi pentru membrii Consiliului
fiecărei facultăți și pentru membrii Senatului este 12 ianuarie 2016.
Interpretarea coroborată a art. 3 alin (2), art. 4 alin (1) și art. 14 alin (3) alin
Regulamentului general privind alegerea în structurile și funcțiile de
conducere din UBB presupune ca propunerile de candidaturi pentru
Consiliul Facultății să fie formulate în ședința de alegeri numai dacă în
termenul prevăzut în cadrul Regulamentului nu a fost depus un număr de
candidaturi cel puțin egal cu numărul locurilor în Consiliul Facultății alocat
Departamentului
Candidații pentru funcția de Director de departament depun un dosar de
candidaturi până la data de 12 ianuarie 2016.

Prevederile art. 4 alin (1) din Regulamentul general privind alegerea în
structurile și funcțiile de conducere din UBB se interpretează în sensul că
avizarea dosarelor de candidatură se realizează numai pentru ocuparea
funcției de Decan, de către Consiliul Facultății. Comisia de alegeri din fiecare
facultate urmărește modul în care sunt întocmite dosarele de candidatură
pentru funcția de Decan și se desfășoară avizarea candidaturilor în Consiliul
Facultății.
Dosarele de candidatură pentru alegerea Președintelui Senatului se depun,
în conformitate cu art. 47. alin. (5) din Carta UBB până la data de 12 februarie
2016.
3. Cu privire la exigențele care se iau în considerare în cadrul
organizării procesului de alegeri din fiecare facultate
“Comisia de alegeri” din cadrul fiecărei facultăți este, în sensul
Regulamentului general privind alegerea în structurile și funcțiile de
conducere din UBB, Biroul electoral al secției de votare din facultate.
Consiliul Facultății desemnează doi membrii supleanți în cadrul Birourilor
electorale ale secțiilor de votare.
Biroul electoral al fiecărei secții de votare asigură afișarea listelor de vot și
aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a locației de vot în
cadrul fiecărei facultăți, precum și pentru cercetători, până la data de 21
decembrie 2015.
În fiecare Facultate se asigură buletinele de vot necesare desfășurării
alegerilor, potrivit formatului unic transmis de Biroul electoral al UBB.
Prin Regulamentul de alegeri al facultății se stabilește modalitatea de
numărare a voturilor și de consemnare a rezultatului pentru funcția de
Director de Departament, pentru calitatea de membru al Consiliului
Departamentului, de membru al Consiliului Facultății, de membru al
Senatului Universității. Rezultatul alegerilor se consemnează în Procese-

verbale întocmite în două exemplare, unul fiind transmis prin Registratura
UBB către Biroul electoral al UBB.
În cadrul Regulamentului de alegeri al fiecărei facultăți se stabilește data de
15 ianuarie pentru al doilea tur de alegeri și data de 18 ianuarie pentru al
treilea tur de alegeri, în caz de balotaj la alegerea Directorului de
Departament sau a unor membrii ai Consiliilor Departamentelor. În cadrul
Regulamentului de alegeri al fiecărei facultăți se stabilește data de 22
ianuarie pentru al doilea tur de alegeri și data de 25 ianuarie pentru al treilea
tur de alegeri, în caz de balotaj la alegerea unor membrii pentru Consiliul
Facultății sau a unor membrii ai Senatului Universității.
Membrii Consiliului Departamentului sunt propuși de Directorul de
Departament sau/și de membrii ai departamentului.
De la data validării noului Director de Departament de către Consiliul
Facultății, Departamentul este condus de noul Director de Departament.
Validarea Consiliilor Departamentelor și a Directorilor de Departamente se
realizează de vechiul Consiliu al Facultății. Validarea noului Consiliu al
Facultății se realizează de vechiul Consiliu al Facultății din fiecare facultate.
Validarea Senatului se validează de vechiul Senat. Eventualele contestații se
soluționează în ședința de validare a fiecărei structuri de conducere.
Observatorii la procesul de alegeri în cadrul fiecărei facultăți pot să fie
persoane din afara universității și acreditează de către Biroul electoral al
Universității, până cel mai târziu la data de 12 ianuarie 2016.
Prevederile art. 10 din Regulamentului general privind alegerea în
structurile și funcțiile de conducere din UBB privind reprezentativitatea
celor aleși (condițiile de cvorum) se aplică și în cazul alegerilor realizate
pentru Consiliul Facultății și Senat.

