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TRADITIO ET EXCELENTIA

REGULAMENTUL
Facultăţii de Fizică a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
cu privire la alegerile în structurile și funcțiile de conducere
I. DISPOZIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament se referă la alegerea consiliilor departamentelor şi a directorilor de
departament, membrilor Consiliului Facultății de Fizică şi a reprezentanţilor Facultăţii de Fizică în
Senatul Universităţii, și este valabil pentru legislatura 2016 - 2020.
Art.2. În Facultatea de Fizică organizarea şi desfăşurarea alegerilor se face în conformitate cu
prevederile Legii 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Cartei Universității "Babeș-Bolyai" din
Cluj-Napoca 2015 şi ale Ordinului MECS nr. 3751/2015, respectiv "Regulamentul general privind
alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai"
Art.3. Organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a alegerilor în structurile și funcțiile de
conducere ale Facultăţii de Fizică este de competenţa Decanatului Facultăţii de Fizică.
Art.4. La Facultatea de Fizică alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al
tuturor membrilor cu drept de vot din structura sau circumscripția reprezentată:
a) 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
b) 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.5. Alegerea și desemnarea în structurile şi funcţiile de conducere trebuie să aibă în vedere
următoarele:
a) să se evite conflictele de interese şi incompatibilităţile în conformitate cu prevederile
Art. 20 din Codul de etică şi deontologie profesională al UBB
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
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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
e) nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru structuri de conducere
persoane care au împlinit vârsta de pensionare la data alegerilor
f)

în timpul unui mandat nu este permis cumulul de funcţii de conducere. Sunt funcţii de
conducere: Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Director de department

g) persoanele care ocupă o funcție de conducere pot fi membre în Senat, cu condiția să fie
alese în această calitate
Art.6. Sunt declarați aleși:
a) 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, iar în caz de balotaj se reia votul cu
participarea aceloraşi candidaţi
b) în cadrul structurilor de conducere (acolo unde acestea sunt constituite pe bază de
alegeri) candidații care întrunesc numărul cel mai mare din voturile exprimate, în limita
locurilor disponibile
Art.7. Dosarul de candidatură pentru structurile şi funcţiile de conducere 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 (numai în cazul studenţilor)

Art.8. Se declară candidat oficial pentru alegeri persoana care îndeplineşte cerinţele de mai sus.
Avizarea dosarelor de candidatură se realizează numai pentru ocuparea funcţiei de Decan, de către
Consiliul Facultăţii. Comisia de alegeri din facultate urmăreşte modul în care sunt întocmite
dosarele de candidatură pentru funcţia de Decan şi modul în care se desfăşoară avizarea
candidaturilor în Consiliul Facultăţii.
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Art.9. Calendarul alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere pentru legislatura 2016 - 2020
este următorul:
Termenul limită pentru depunerea dosarului/dosarelor de
12 ianuarie 2016 ora 14
candidatură la Decanatul facultăţii: pentru Consiliul
Facultăţii, Senat, Director de Departament
14 ianuarie 2016, orele 9-17 Alegerea directorilor de departament şi a membrilor
Consiliilor Departamentelor de către membrii cu drept de
vot ai departamentului
 În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 15
ianuarie 2016, orele 9-17 !
 În cazul organizării unui al treilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 18
ianuarie 2016, orele 9-17 !
Alegerea membrilor consiliului facultăţii din partea fiecărui
departament și a membrilor Senatului de către membrii cu
drept de vot ai facultăţii
 În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 22
ianuarie 2016, orele 9-17 !
 În cazul organizării unui al treilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 25
ianuarie 2016, orele 9-17 !

21 ianuarie 2016, orele 9-17

12 februarie 2016

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
pentru funcţia de Preşedinte al Senatului, la secretariatul
Senatului.

15 februarie 2016, orele 9

Validarea noului Senat de către vechiul Senat

16 februarie 2016, orele 9

Şedinţa de constituire a noului Senat

23 februarie 2016, orele 9

A doua reuniune a noului Senat, prezentarea dosarelor de
candidatură, alegerea preşedintelui Senatului

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 !
II. ALEGEREA DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT ŞI MEMBRILOR ÎN CONSILIUL
DEPARTAMENTULUI
Art.10. La şedinţa de alegeri, la nivel de departament, vor participa numai cadrele didactice şi
cercetătorii titulari, din departamentul respectiv, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Art.11. Sunt eligibili pentru a candida la funcțiile de membru în Consiliul departamentului și de
director de departament numai membrii cu drept de vot ai departamentului .
Art.12. Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puţin 2/3 din membrii
departamentului cu drept de vot.
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Art.13. Şedinţa de alegeri este condusă de decanul de vârstă, în calitate de preşedinte de şedinţă,
care propune constituirea unui Comitet electoral format din 3 persoane, dintre care unul cu rol de
secretar, pentru întocmirea procesului verbal de alegeri la nivel de departament.
Art.14. Alegerea directorului de departament se face astfel:
a) Președintele de ședință prezintă candidaturile depuse și are loc tragerea la sorți a
ordinii în care candidații intră în cursă
b) candidații prezintă proiectul propriu privind dezvoltarea, managementul și inițiativele
pe care doresc să le promoveze la nivelul departamentului și răspund întrebărilor
membrilor departamentului
c) alegerea Directorului de departament se face prin vot secret, direct şi egal.
d) dacă la deschiderea buletinelor de vot se constată că un candidat a obţinut majoritatea
simplă, acesta este declarat ales
e) dacă la deschiderea buletinelor de vot se constată că nici un candidat nu a obţinut
majoritatea simplă, urmează un nou tur de scrutin, în care concurează numai primele
două persoane, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite, iar în caz de
balotaj, toate candidaturile aflate în această situaţie
Art.15. De la data validării noului Director de Departament de către Consiliul Facultăţii,
Departamentul este condus de noul Director de Departament.
Art.16. Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face astfel:
a) Se va stabili prin vot secret numărul de membri în Consiliul departamentului (între 3 și
7)
b) Directorul de departament nou ales este membru de drept al noului Consiliu al
Departamentului şi va conduce şedinţele acestuia.
c) Directorul de departament nou ales are dreptul de a face prima propunere pentru
membrii Consiliului departamentului. Se fac propuneri şi din partea membrilor
departamentului, inclusiv autopropuneri. Desemnarea candidaţilor necesită acceptul
verbal sau scris al celor propuşi.
d) Alegerea membrilor Consiliului de departament se face prin vot secret, direct şi egal.
Buletinul de vot va avea înscrise toate candidaturile propuse.
e) După deschiderea și numărarea buletinelor de vot se va întocmi o listă a candidaților
ordonată descrescător după numărul de voturi "pentru" primite și se declară câștigători
cei care au obținut cele mai multe voturi
f)

În caz de balotaj pe ultimul loc eligibil, se reia procedura de alegeri pentru
candidaturile aflate în această situaţie
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III. ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII
Art.17. Comisia de alegeri a Facultăţii de Fizică se ocupă cu desfăşurarea alegerilor membrilor
Consiliului Facultăţii de Fizică conform regulamentelor în vigoare, de numărarea voturilor şi de
întocmirea procesului verbal de alegeri.
Art.18. Calitatea de membru în Consiliul Facultăţii se dobândeşte numai pe bază de alegeri pentru
această structură, neexistând membri de drept!
Art.19. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii.
Art.20. Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puţin jumătate plus unul din
membrii departamentelor cu drept de vot .
Art.21. Consiliului Facultăţii de Fizică are 19 membri: 13 cadre didactice, 1 cercetător şi 5 studenţi
reprezentați astfel:
a) Departamentul de Fizica Stării Condensate şi a Tehnologiilor Avansate 5 reprezentanţi
b) Departamentul de Fizică Biomoleculară

5 reprezentanţi

c) Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare

3 reprezentanţi

d) Cercetători

1 reprezentant

e) Studenți doctoranzi și masteranzi

2 reprezentanți

f)

Studenți nivel licență linia română

g) Studenți nivel licență linia maghiară

2 reprezentanți
1 reprezentant

IV. ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII
Art.22. Comisia de alegeri a Facultăţii de Fizică se ocupă cu desfăşurarea alegerilor
reprezentanților Facultăţii de Fizică în Senatul Universității Babeş-Bolyai, conform regulamentelor
în vigoare, de numărarea voturilor şi de întocmirea procesului verbal de alegeri.
Art.23. Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă cel puţin jumătate plus unul din
membrii cu drept de vot ai facultăţii.
Art.24. În conformitate cu "Regulamentul general privind alegerea în structurile şi funcţiile de
conducere din Universitatea Babeş-Bolyai" pentru a respecta principiul reprezentativității, se alocă
la fiecare facultate cel puțin 1 loc în Senat, indiferent de numărul de studenți, iar dacă într-o
facultate funcţionează mai multe linii de studiu, fiecare linie de studiu va fi reprezentată în Senat de
cel puţin un cadru didactic, din numărul de senatori alocat pe facultate.
Art.25. Pentru legislatura 2016–2020 Facultatea de Fizică dispune de următoarele locuri de senator:
a) Cadre didactice/cercetători – Linia de studiu română

1 reprezentant
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b) Cadre didactice/cercetători – Linia de studiu maghiară

1 reprezentant

c) Studenţi (împreună cu Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică)

1 reprezentant

Art.26. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Senatul UBB sunt aleşi prin votul
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii celor două
facultăţii.
V. DISPOZIȚII FINALE
Art.27. Validarea Consiliilor Departamentelor şi a Directorilor de Departamente, respectiv al noului
Consiliu al Facultăţii se realizează de vechiul Consiliu al Facultăţii. Eventualele contestaţii se
soluţionează în şedinţa de validare.
Art.28. Administrația nouă (pentru legislatura 2016 - 2020) intră în funcţiune de la data confirmării
noului Rector, cu excepţia prorectorilor, decanilor şi prodecanilor care îşi încep mandatul de la data
desemnării lor. În perioada aflată între data alegerilor şi cea la care intră în funcţie noile structuri de
conducere, întreaga activitate este asigurată de structurile aflate în funcţie în momentul alegerilor.
Art.29. Procesele verbale de alegeri se întocmesc în două exemplare, unul fiind transmis prin
Regisratura UBB către Biroul electoral al UBB. Celălalt exemplar, împreună cu buletinele de vot,
se va arhiva pentru o perioadă de 3 ani.
Art.30. În condiţiile în care un membru din structurile de conducere îşi schimbă afilierea în cadrul
Universității sau Facultății, acesta îşi va pierde dreptul de a reprezenta structura sau circumscripţia
în care a fost ales.
Art. 31. Orice mandat vacantat prematur în timpul legislaturii se va ocupa prin alegeri organizate
conform prevederilor prezentului Regulament.
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