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REGULAMENT 

privind alegerile la nivel de departament (consiliul departamentului, directorul 

departamentului, reprezentanţii departamentului în Consiliul facultăţii) din cadrul 

Facultăţii de Matematică şi Informatică 

 
- aprobat în şedinţa Consiliului facultăţii din 10 decembrie 2019 - 

I. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Alegerea membrilor din Consiliile departamentelor, alegerea directorului de departament 

şi alegerea reprezentanţilor departamentului în Consiliul facultăţii se desfăşoară în conformitate 

cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (LEN) cu modificările ulterioare, cu Carta Universităţii 

Babeş-Bolyai 2014 cu modificările ulterioare, cu Ordinul MECS nr. 3751/2015, cu hotărârea 

Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 14024 din 23 iulie 2019 privind aprobarea 

Regulamentului privind alegerile ȋn structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-

Bolyai cu anexele 1 şi 2 şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentelor 

Facultăţii de Matematică şi Informatică 

In conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentelor 

Facultăţii de Matematică şi Informatică, la Facultatea de Matematică şi Informatică se 

organizează următoarele departamente: 

1. Departamentul de Matematică, 

2. Departamentul de Informatică, 

3. Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare. 

Art. 2. Conform LEN şi Cartei Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), structura de conducere a 

departamentului este Consiliul departamentului, iar funcţia de conducere de la acest nivel este 

cea de Director de departament. Directorul de departament şi Consiliul departamentului au 

sarcinile stabilite de LEN, Carta Universităţii Babeş-Bolyai şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al departamentelor facultăţii.  

Art. 3. Conform LEN şi Cartei Universităţii Babeş-Bolyai, structura de conducere a facultăţii 

este Consiliul facultăţii, iar funcţiile de conducere de la acest nivel sunt cele de decan şi 

prodecani. Decanii şi prodecanii au sarcinile stabilite de LEN, Carta Universităţii Babeş-Bolyai 

şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al  facultăţii.  

Art. 4. (1) Potrivit LEN, Cartei Universităţii Babeş-Bolyai şi Regulamentului privind alegerile ȋn 

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

structurilor şi funcţiilor de conducere trebuie avute în vedere: 

 a) evitarea conflictului de interese şi a incompatibilităţilor reglementate de Codul de etică 
şi deontologie profesională al UBB; 

 b) prestanţa profesională şi/sau managerială a candidaţilor; 

 c) respectarea principiilor proporţionalităţii şi reprezentativităţii echitabile a liniilor de 

studii, a domeniilor şi specializărilor facultăţii. 



 

 

  (2) Nu pot candida pentru funcţii de conducere şi, respectiv, pentru structuri de 
conducere persoanele care au fost sancţionate pentru încălcarea normelor de etică universitară de 

către comisiile de etică din universitate. 

 

Art. 5. (1) Noile structuri de conducere intră în funcţiune de la data validării constituirii acestora. 

 (2) Noii directori de departament îşi încep mandatul la data validării lor de către Senat. 

 

Art. 6. Dosarul de candidatură cuprinde: 

 a) declaraţia de candidatură însoţită de un proiect privind dezvoltarea, managementul şi 

iniţiativele pe care doreşte să le promoveze la nivelul reprezentat; 

 b) Curriculum Vitae după modelul Europass, incluzând o listă cu cele mai semnificative 

realizării în planul activităţii profesionale. 

 

 II. Alegerile la nivel de departament 

 

Art. 7. (1) Alegerile la nivel de departament se desfăşoară pe baza votului universal, direct şi 

secret al tuturor membrilor cu drept de vot, după cum urmează: 

a) pentru alegerea directorului de departament votează toţi membri departamentului cu 

drept de vot; 

b) pentru alegerea reprezentanţilor liniei române în Consiliul departamentului şi Consiliul 

facultăţii votează toţi membri cu drept de vot din departament ce aparţin liniei române; 

c) pentru alegerea reprezentanţilor liniei germane în Consiliul departamentului şi 

Consiliul facultăţii votează toţi membri cu drept de vot din departament ce aparţin liniei 

germane; 

d) pentru alegerea reprezentanţilor liniei maghiare în Consiliul departamentului şi 

Consiliul facultăţii votează toţi membri cu drept de vot din Departamentul de Matematică şi 

Informatică al liniei maghiare. 

 (2) Au drept de vot cadrele didactice şi de cercetare titulare, angajate cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

 

Art.8. (1) Alegerile la nivel de departament/linie de studiu sunt organizate de către o comisie, 

formată din 3 membri (respectiv 2 membri în cazul liniei germane de studiu), desemnată prin 

hotărâre a departamentului/liniei şi avizată de Consiliul facultăţii; 

(2) In şedinţa de alegeri de la nivelul departamentului candidaţii la funcţia de director de 

departament îşi prezintă, în ordine alfabetică, programul managerial şi răspund la eventualele 

întrebări formulate. Şedinţa de alegeri este condusă de cel mai în vârstă membru al 

departamentului, ce nu candidează pentru vreuna din funcţiile sau structurile de conducere din 

departament sau pentru Consiliul facultăţii. 

 

Art. 9. (1) Sunt declaraţi aleşi în funcţii de conducere, acolo unde acestea sunt ocupate pe bază 

de alegeri, candidaţii care întrunesc peste 50% din voturile valabil exprimate; 

 (2) Dacă niciun candidat nu întruneşte această majoritate, se va organiza un al doilea tur 

de alegeri în care vor participa doar primii doi clasaţi din primul tur; 

 (3) Sunt declaraţi aleşi în structurile de conducere candidaţii care întrunesc numărul cel 

mai mare din voturile valabil exprimate, în limita locurilor disponibile; 

 (4) In caz de balotaj, dacă mai mulţi candidaţi obţin acelaşi număr de voturi se 

organizează un alt tur de alegeri, cu participarea respectivilor candidaţi. 

Art. 10. (1) Consiliile departamentelor Facultății de Matematică şi Informatică sunt formate, 

după cum urmează: 

 Departamentul de Matematică - 7 membri 



 

 

 Departamentul de Informatică - 7 membri 

 Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare - 5 membri. 
   (2) In Consiliul departamentului sunt reprezentate domeniile, specializările şi liniile de 

studiu gestionate de departament. Ponderea reprezentanţilor domeniilor, specializărilor şi liniilor 

de studiu este stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului; în 

cazul Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Informatică, reprezentantul liniei 

germane în Consiliul departamentului trebuie să fie membru cu drept de vot din cadrul liniei 

germane din departamentul respectiv şi el este ales prin votul membrilor liniei germane din acel 

departament. 

   (3) Sunt eligibili pentru a candida la funcţia de director de departament sau calitatea de 

membru în Consiliul departamentului numai membrii departamentului cu drept de vot. 

   (4) In Consiliul facultăţii sunt reprezentate departamentele şi liniile de studiu arondate 

facultăţii. In stabilirea componenţei Consiliului se va tine cont de structura facultăţii pe linii de 

studiu, conform structurii multiculturale a UBB. Cotele părţi de reprezentare a departamentelor şi 

liniilor de studiu arondate facultăţii sunt stabilite prin Regulamentul privind alegerea în funcţii şi 

structuri de conducere al facultăţii. Sunt eligibili pentru a candida la poziţia de membru în 

Consiliul facultăţii din partea unui  departament numai membrii departamentului cu drept de vot. 

   (5) In baza Regulamentul privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere al 

facultăţii reprezentarea departamentelor Facultății de Matematică şi Informatică în cadrul 

consiliului facultăţii este următoarea: 

 Departamentul de Matematică - 7 membri 

 Departamentul de Informatică - 11 membri 

 Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare - 6 membri; 
In Consiliul facultătii, un loc (de la Departamentul de Matematică sau Departamentul de 

Informatică, în funcţie de rezultatul alegerilor)  este alocat pentru reprezentantul ales al liniei de 

studiu germane. Reprezentantul liniei germane în Consiliul facultăţii trebuie sa fie membru cu 

drept de vot din cadrul liniei germane din facultate şi el este ales prin votul membrilor liniei 

germane din facultate, în prealabil şedinţei de alegeri de la nivelul departamentului. 

(6) Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puţin 2/3 din membrii  

departamentului cu drept de vot. In cazul în care cvorumul nu este atins, se va organiza un nou 

tur de scrutin, cu participarea aceloraşi candidaţi, fără condiţie de cvorum, în termen de cel puţin 

48 de ore de la data primei şedinţe de alegeri; 

(7) Directorul de departament face parte, ca membru de drept, din Consiliului 

departamentului. In prima şedinţă a Consiliului departamentului unul dintre membrii acestuia se 

desemnează ca secretar al Consiliului departamentului. 

 

Art. 11. (1) Orice loc devenit vacant în timpul legislaturii se ocupă conform prevederilor 

prezentului Regulament; 

     (2) In condiţiile în care un membru din structurile de conducere îşi schimbă afilierea în 

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

 

Art. 12. (1) Depunerea dosarelor de candidatură pentru pentru funcţia de director de 

departament, pentru consiliile departamentului şi pentru Consiliul facultăţii se face la secretarul-

şef de facultate la Decanatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, în zilele lucrătoare din 

perioada 6-13 ianuarie 2020 între orele  9.00-16.00. Nu se acceptă decât dosare de candidatură 

complete. Ele pot fi consultate de membrii cu drept de vot din departament la decanatul 

facultăţii. Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel puţin egal cu 

numărul locurilor din Consiliul departamentului sau cel puţin o candidatură la funcţia de director 

de departament, un număr de candidaturi cel puţin egal cu numărul locurilor alocate 



 

 

departamentului în Consiliul facultăţii sau un număr de candidaturi cel puţin egal cu numărul 
locurilor alocate liniei germane pentru Consiliul departamentului sau Consiliul facultăţii, în 

şedinţă de alegeri de la nivelul departamentului/liniei  se vor putea formula şi alte propuneri, cu 

acordul celor propuşi. In cazul propunerilor făcute în şedinţa de alegeri a departamentului, 

dosarele de candidatură se depun ulterior şedinţei, în termen de maxim 48 de ore. 

  (2) Alegerea directorului de departament, a membrilor Consiliului departamentului şi a 

reprezentanţilor departamentului în Consiliul facultăţii se face, într-o şedinţa de alegeri a 

departamentului, în 23 ianuarie 2020. Şedinţa va fi programată astfel încât aceasta să se 

încadreze în intervalul orar  9-17; Şedinţa de alegeri la nivelul liniei germane este prevăzută 

pentru data de 23 ianuarie 2020, în intervalul orar 9-17 şi ea trebuie să fie astfel planificată încât 

să se încheie înaintea începerii şedinţelor de alegeri pentru Departamentul de Matematică şi 

Departamentul de Informatică. Ora şi locul şedinţei de alegeri la nivelul fiecărui departament şi 

al liniei germane se stabileşte prin decizie a departamentului/liniei şi se anunţă pe pagina 

facultăţii, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării ei. 

  (3) In cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la data de 30 

ianuarie 2020, în intervalul orar 9-17; 

 (4) Validarea noului Consiliu al departamentului de către vechiul Consiliu al 

departamentului va avea loc în 4 februarie 2020. 

 

Art. 13. Anterior perioadei de alegeri, se organizează o şedinţa de departament/linie germană în 

care directorul în funcţie al departamentului/liniei germane de studiu prezintă un raport de 

activitate (al său personal şi al consiliului departamentului) privind realizarea obiectivelor 

propuse ȋn proiectul de candidatură cu care a fost ales ȋn mandatul anterior. 

 

III. Dispoziţii finale 

Art. 14. Rezultatul alegerilor de la nivelul departamentului/liniei de studiu se consemnează într-

un proces verbal întocmit şi semnat de toţi membrii comisiei de alegeri de la nivelul 

departamentului, conform instrucţiunilor primite de la Biroul electoral al Universităţii.  

Art. 15. 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. 16. Pregătirea logistică a alegerilor (liste de vot, buletine de vot, etc.) se realizează de către 

Decanatul facultăţii. 

Art. 17. Prezentul regulament se afişează la departamente şi pe pagina de internet a facultăţii 

după aprobarea în Consiliul Facultăţii. 

 

Decan,  

Prof.dr. Adrian Petruşel 


