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Regulamentul Facultăţii de Matematică şi Informatică 

                      privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere 

 
- aprobat în şedinţa Consiliului facultăţii din 10 decembrie 2019 - 

I. Dispoziţii generale 

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

alegerea reprezentanţilor departamentului în Consiliul facultăţii, alegerea reprezentanţilor 

facultăţii în Senat şi procedura de desemnare a decanilor şi prodecanilor 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, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentelor 

Facultăţii de Matematică şi Informatică şi cu  prezentul Regulament al Facultăţii de Matematică 

şi Informatică privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere.   

Art. 2. Conform LEN şi Cartei Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), 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. Decanul şi prodecanii îşi încep 

mandatul de la data numirii lor de către Rector, respectiv de către decanul în funcţie. 

Art. 3. (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. 4.  Noile structuri de conducere intră în funcţiune de la data validării constituirii acestora. 

 

II. Consiliul facultăţii 

 

Art. 5. (1) In Consiliul facultăţii sunt reprezentate departamentele şi liniile de studiu arondate 

facultăţii. In stabilirea componenţei Consiliului se ţine 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 prezentul Regulament; 
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 (2) Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică este format din 33 de membri, din 
care 24 sunt cadre didactice reprezentanţi ai departamentelor facultăţii iar 9 sunt studenţi. 

 (3) Reprezentarea departamentelor Facultății de Matematică şi Informatică în cadrul 

Consiliului facultăţii este următoarea: 

 Departamentul de Matematică (DM) - 7 membri 

 Departamentul de Informatică (DI) - 11 membri 

 Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare (DMILM) - 6 membri; 
In Consiliul facultăţii, 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.  

(4) Alegerea reprezentanţilor departamentelor în Consiliul facultăţii se desfăşoară pe baza 

votului universal, direct şi secret al tuturor membrilor cu drept de vot din departament, în cadrul 

alegerilor organizate la nivelul fiecărui departament, conform Regulamentului de alegeri la nivel 

de departament; Au drept de vot cadrele didactice şi de cercetare titulare, angajate cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată din respectivul departament. Sunt eligibili pentru 

a candida la poziţia de membru în Consiliul facultăţii din partea unui departament numai 

membrii departamentului cu drept de vot. 

 (5) Repartizarea locurilor alocate studenţilor în Consiliul facultăţii pe specializări, cicluri 

de studiu şi linii de studiu se face astfel: Informatică (română)-1 loc, Informatică (maghiară)-1 

loc, Informatică (engleză)-1 loc, Matematică (română), Matematică informatică (română) şi 

Matematică informatică (engleză)-1 loc, Matematică (maghiară), Matematică informatică 

(maghiară) şi Master (maghiară)-1 loc, Linia germană-1 loc, Master (română şi engleză)-1 loc, 

Studenţi doctoranzi-1 loc, Organizaţii studenţeşti-1 loc;  

 (6) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin vot universal, direct şi 

secret de către studenţii circumscripţiei pentru care candidează, conform Statului studentului; 

Organizarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii 

revine Cancelarului studenţilor,  studentului ce reprezintă facultatea în Senatul Universităţii şi a 

Biroului electoral al facultăţii. 

 (7) Calitatea de membru ȋn Consiliul facultăţii se dobândeşte numai pe bază de alegeri, 

pentru această structură neexistând membri de drept. 

 

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. 

 

Art. 7. (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 de studiu şi avizată de Consiliul facultăţii; 

(2) 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; 

 

Art. 8. (1) Sunt declaraţi aleşi ca reprezentanţi ai departamentului în Consiliul facultăţii 

candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare din voturile valabil exprimate, în limita locurilor 

alocate pentru fiecare departament; 
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  (2) In caz de balotaj, dacă mai mulţi candidaţi obţin acelaşi număr de voturi pentru 
ultima poziţie eligibilă, se organizează un alt tur de alegeri, cu participarea respectivilor 

candidaţi. 

  (3) Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel puţin egal cu 

numărul locurilor alocate departamentului/liniei de studiu germane în Consiliul facultăţii,  în 

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

acordul celor propuşi.  

 

Art. 9. (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. 10. (1) Depunerea dosarelor de candidatură 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; 

 (2) Alegerea reprezentanţilor departamentului în Consiliul facultăţii se face în data de 23 

ianuarie 2020, în şedinţa de alegeri de la nivelul departamentului. 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 a 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) 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 pentru 

ultima poziţie eligibilă, se organizează un alt tur de alegeri, cu participarea respectivilor 

candidaţi; 

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

ianuarie 2020, în intervalul orar 9-17; 

(6) Validarea noului Consiliu al facultăţii de către vechiul Consiliu al facultăţii se face în 

data de 4 februarie 2020. 

 

Art. 11. 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. 

 

III. Senatul UBB 

 

Art. 12. (1) Senatul UBB este format din 103 senatori, dintre care 75 cadre didactice, 2 

cercetători din cadrul unităţilor nearondate facultăţilor şi 26 de studenţi. Facultatea de 

Matematică şi Informatică are alocate 6 poziţii de senator pentru cadre didactice şi o poziţie de 

senator pentru studenţii liniei române; 

     (2) Fiecare departament şi linie de studiu din facultate va fi reprezentată în Senat de cel 

puţin un cadru didactic, din numărul de senatori alocat facultăţii; 
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Art. 13. Fiecare facultate îşi desemnează prin vot reprezentanţii în Senat, în conformitate cu 
următoarele principii: 

i) Alegerea reprezentanţilor facultăţii în Senatul UBB se desfăşoară pe baza votului 

universal, direct şi secret al tuturor membrilor cu drept de vot din facultate, în cadrul alegerilor 

organizate la nivel de facultate, conform prezentului Regulament, după cum urmează: 

a) pentru alegerea reprezentanţilor liniei române în Senat votează toţi membri cu drept de 

vot din facultate ce aparţin liniei române; 

c) pentru alegerea reprezentanţilor liniei germane în Senat votează toţi membri cu drept 

de vot din facultate ce aparţin liniei germane; 

d) pentru alegerea reprezentanţilor liniei maghiare în Senat votează toţi membri cu drept 

de vot din Departamentul de Matematică şi Informatică al liniei maghiare. 

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

individual de muncă pe perioadă nedeterminată din Facultatea de Matematică şi Informatică. 

 

Art. 14. (1) La nivelul facultăţii alegerile sunt organizate de către Biroul electoral al facultăţii, 

sub coordonarea Biroului electoral al universităţii; 

  (2) Biroul electoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică este format din 5 membri, 

după cum urmează: câte un membru din fiecare departament al facultăţii, un reprezentant al liniei 

germane şi un student; Fiecare departament (prin decizie a Consiliului departamentului), linia de 

studiu germană şi respectiv reprezentanţii studenţilor în Consiliu facultăţii propun câte un 

reprezentat în Biroul electoral al facultăţii. Biroul electoral al Facultăţii este aprobat prin vot de 

Consiliul facultăţii. 

    

Art. 15. (1) Candidaţii la funcţia de membru al Senatului UBB se înscriu, în ordine alfabetică, pe 

buletine de vot separate pe linii de studiu; Astfel, se vor pregăti: un buletin de vot pentru linia 

română (aferent Departamentului de Matematică şi Departamentului de Informatică), un buletin 

de vot pentru Departamentul de Matematică şi Informatică al liniei maghiare (aferent liniei 

maghiare din facultate) şi un buletin de vot pentru linia germană din facultate. Sunt alocate 

următoarele numere de locuri pe linii de studiu, respectiv pe departamente: 

˃  Linia română 4 locuri, Linia maghiară: 1 loc, Linia germană: 1 loc; 

˃ Departamentul de Matematică: 2* locuri, Departamentul de Informatică: 3* locuri, 

Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare: 1 loc. 

* Cele 5 locuri alocate Departamentelor de Matematică şi de Informatică includ un loc rezervat 

reprezentantului ales al liniei germane. 

  (2) Reprezentantul liniei maghiare/germane în Senat din partea Facultăţii de Matematică 

şi Informatică trebuie să fie membru cu drept de vot din cadrul liniei maghiare/germane din 

facultate şi el este ales prin votul membrilor liniei maghiare/germane din facultate; Fiecare 

membru al liniilor de studiu maghiare şi respectiv germane votează pentru o persoană din lista 

candidaturilor de la linia maghiară şi, respectiv, din lista candidaturilor de la linia germană.  

  (3) (a) In cazul în care reprezentantul liniei germane în Senat este ales un membru al 

Departamentului de Informatică, atunci din lista candidaţilor de la linia română, fiecare cadru 

didactic al liniei române votează pentru două persoane din lista Departamentului de Matematică 

şi pentru două persoane din lista Departamentului de Informatică.  

(3) (b) In cazul în care reprezentantul liniei germane în Senat este ales un membru al 

Departamentului de Matematică, atunci din lista candidaţilor de la linia română, fiecare cadru 

didactic al liniei române votează pentru o persoană din lista Departamentului de Matematică şi 

pentru trei persoane din lista Departamentului de Informatică.  

Dacă nu se pot completa toate locurile în Senatul Universităţii, atunci urmează un nou tur 

de scrutin în care concurează numai persoanele care au obţinut cele mai multe voturi şi al căror 

număr este mai mare cu unu faţă de numărul locurilor rămase vacante. Dacă există mai multe 
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persoane care au acelaşi număr de voturi ca ultima persoană din lista de mai sus, atunci toate 
acestea se califică pentru turul următor de scrutin.  

(4) Sunt eligibili pentru a candida la poziţia de membru în Senat din partea unui  

departament/linie de studiu numai membrii departamentului/liniei de studiu cu drept de vot. 

 

Art. 16. (1) Depunerea dosarelor de candidatură pentru Senatul UBB, având conţinutul 

menţionat în art. 6 al prezentului regulament, 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. Candidaturile vor fi 

făcute publice de către facultate; 

    (2) Alegerea reprezentanţilor facultăţii în Senat se face în data de 28 ianuarie 2020, 

între orele orele 9-17, după cum urmează:  

(a) alegerea reprezentantul liniei germane în Senat se face în data de 28 ianuarie 2020, 

între orele 9-10. 

(b) alegerea reprezentanţilor departamentelor facultăţii în Senat se face în data de 28 

ianuarie 2020, între orele 10-17. 

    (3) In cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la data de 4 

februarie 2020, între orele 9-17. 

    (4) Cabinele de vot pentru alegerea reprezentanţilor în Senat se organizează în sala 145 

din clădirea centrală a UBB; 

Art. 17. Rezultatul alegerilor pentru Senat se consemnează într-un proces verbal întocmit şi 

semnat de toţi membrii Biroului electoral al facultăţii, conform instrucţiunilor primite de la 

Biroul electoral al Universităţii.  

 

IV. Procedura de selecţie a decanilor şi prodecanilor 

Art. 18. (1) Funcţia de decan se ocupă prin desemnare de către rectorul ales al universităţii, pe 

baza unui concurs public organizat de rector, la nivelul fiecărei facultăţi. 

    (2) Funcţia de prodecan se ocupă prin desemnare de către decanul facultăţii, conform 

prezentului regulament. 

Art. 19. Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcţiei de decan persoane 

din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza 

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

Art. 20. Candidaţii la funcţia de decan depun la Registratura universităţii dosarul de candidatură, 

conform art. 6 din prezentul regulament, în limba română, cu cel puţin 21 de zile înainte de data 

anunţată de către rector pentru desfăşurarea probei de concurs. 

Art. 21. Conform Regulamentului de alegeri al UBB, publicitatea candidaturilor şi a 

documentelor însoţitoare prin afişarea la facultăţi şi prin publicarea pe pagina web a universităţii, 

într-o secţiune dedicată, cu cel puţin 14 zile înainte de data anunţată de către rector pentru 

desfăşurarea probei de concurs este asigurată de Rectoratul UBB. 

Art. 22. Avizarea candidaturilor pentru funcţia de decan se face în Consiliul facultăţii cu cel 

puţin 7 zile înainte de data anunţată de către rector pentru desfăşurarea probei de concurs, după 

următoarea procedură:  

a) Se prezintă dosarele depuse de candidaţii la funcţia de decan. Pentru funcţia de decan sunt 

necesare cel puţin două candidaturi; ordinea de prezentare a candidaţilor este cea alfabetică. 

b). Fiecare candidat îşi prezintă programul managerial şi răspunde la eventualele întrebări ale 

membrilor Consiliului;  
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c) se desemnează, prin votul deschis al Consiliului, o comisie de numărare a voturilor formată 
din patru persoane din Consiliul facultăţii: trei cadre didactice (câte unul de la fiecare 

departament) şi un student; 

c) Se votează secret; un buletin de vot este validat dacă el conţine una şi numai una din 

variantele: "pentru", "împotrivă", "abţinere", pentru fiecare candidatură. 

d). După numărarea buletinelor de vot validate se declară avizate candidaturile la funcţia de 

decan în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, care au obţinut majoritatea voturilor 

exprimate, conform Legii nr. 1/2011, art. 211, alin. (4).  

e) Dacă nu se îndeplineşte situaţia expusă la punctul anterior, urmează un nou tur de scrutin, în 

termen de cel mult trei zile lucrătoare, cu respectarea termenului prevăzut la art. 21 al prezentului 

regulament. 

Art. 23. Şedinţa de avizare a candidaturilor pentru funcţia de decan este condusă de cel mai în 

vârstă membru al noului Consiliu al facultăţii, în calitate de preşedinte de şedinţă, asistat de cel 

mai tânăr membru al Consiliului, cu evitarea conflictului de interese. Şedinţa de Consiliu este 

legal constituită numai în prezenţa a cel puţin 2/3  din membrii Consiliului. 

Art. 24. (1) Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin 2 candidaţi, prin vot direct şi 

secret, cu majoritatea voturilor exprimate, cu condiţia participării a cel puţin 2/3 din membrii 

Consiliului facultăţii; 

    (2) Rezultatele avizării candidaţilor la funcţia de decan se fac publice prin publicarea pe 

pagina web a facultăţii, într-o secţiune dedicată, în termen de 4 zile de la data avizării. 

 

Art. 25. (1) Rectorul desemnează persoana care va ocupa funcţia 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 declanşa organizarea unui nou concurs; în această situaţie, Consiliul 

facultăţii nu poate aviza doar candidaturile prezentate anterior. 

Art. 26. (1) După numirea sa de către rector, decanul îşi desemnează prodecanii, cu consultarea 

Consiliului facultăţii. Decanul va desemna 4 prodecani, asigurând un raport de 2 la 3 între cele 

două domenii gestionate de facultate. Dacă decanul este membru al liniei de studiu române, 

atunci acesta va desemna câte un prodecan de la fiecare departament şi fiecare linie de studiu din 

facultate. Dacă decanul este membru al uneia din liniile de studiu maghiară sau germană, acesta 

va reprezenta linia de studiu respectivă în conducerea facultăţii. In acest caz, decanul va desemna 

cei 4 prodecani astfel: unul de la linia de studiu maghiară sau germană nereprezentată de decan, 

iar ceilalţi trei de la linia română. Prodecanii desemnaţi trebuie să fie cadre didactice titulare ale 

facultăţii, având cel puţin gradul didactic de lector, angajate cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată; 

  (2) Decanul va numi prodecanii liniilor de studii maghiară şi germană la propunerea 

acestora. Liniile de studiu vor înainta decanului câte trei propuneri pentru postul de prodecan 

respectiv. 

  (3) Votul Consiliului este secret, consultativ şi raportat la fiecare prodecan. Urmare a 

votului din Consiliul facultăţii, decanul are opţiunea de a continua cu echipa propusă iniţial sau 

de a propune modificarea acesteia. 

 

 

V. Dispoziţii finale 

Art. 27. Rezultatul alegerilor de la nivelul facultăţii pentru alegerea reprezentanţilor facultăţii în 

Senatul UBB şi rezultatul votului pentru avizarea candidaţilor la funcţia de decan se 

consemnează într-un proces verbal întocmit şi semnat de toţi membrii Biroului electoral al 
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facultăţii, respectiv întocmit şi semnat de preşedintele de şedintă şi de cel mai tânăr membru al 
Consiliului facultăţii, conform instrucţiunilor primite de la Biroul electoral al Universităţii.  

Art. 28. 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. 29. Pregătirea logistică a alegerilor (liste de vot, buletine de vot, cabină de vot, urnă, etc.) se 

realizează de către Decanatul facultăţii. 

Art. 30. Prezentul regulament se afişează la avizierul facultăţii şi pe pagina de internet a 

facultăţii, după aprobarea în Consiliul facultăţii. 

 

Decan,  

Prof.dr. Adrian Petruşel 


