
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMENT 
privind alegerea în structurile şi funcțiile de conducere  

din Facultatea de Istorie și Filosofie 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Alegerea în funcțiile şi structurile de conducere ale Universității 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se face conform prevederilor Legii 1/2011, cu 
modificările ulterioare, ale Cartei UBB 2014, cu modificările ulterioare şi ale 
Ordinului MECS nr. 3751/2015.  
 
Art. 2. (1) Structurile de conducere din Facultatea de Istorie și Filosofie 
sunt:  

a) Consiliul facultății; 
b) Consiliul departamentului; 
c) Consiliul Școlii Doctorale 

 
              (2) Funcțiile de conducere sunt următoarele: 

a) Decanul, prodecanii; 
b) Directorul de departament; 
c) Directorii Școlilor Doctorale 

 
Art. 3. (1) În alegerea și desemnarea în structurile şi funcțiile de conducere 
trebuie să fie avute în vedere următoarele: 

a) evitarea conflictelor de interese şi a incompatibilităților 
reglementate de Codul de etică și deontologie profesională al 
UBB;  

b) prestanța profesională și/sau managerială a candidaților; 
c) respectarea principiilor proporționalității şi 

reprezentativității echitabile a liniilor de studii din facultate, 
a domeniilor şi specializărilor; 

(2) Nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru 
structuri de conducere persoanele care au fost sancționate pentru 
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încălcarea normelor de etică universitară de către comisiile de etică din 
Universitate.  
(3) Noile structuri de conducere intră în funcțiune de la data validării 
constituirii acestora.  
(4) Noii directori de departament își încep mandatul la data validării 
alegerii acestora de către Senat.  
 (5) Decanii și prodecanii își încep mandatul de la data numirii lor. 
 
Art. 4. (1) Dosarul de candidatură cuprinde: 

a) declarația de candidatură însoțită de un proiect privind 
dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să 
le promoveze la nivelul reprezentat; 

b) Curriculum Vitae după modelul Europass, incluzând o listă 
cu cele mai semnificative realizări în planul activității 
profesionale. 

 
Art. 5. (1) Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret 
al tuturor membrilor cu drept de vot din circumscripția din care fac parte.  
(2) Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, angajate cu 
contract individual de muncă pe durată nedeterminată.  
(3) Circumscripțiile electorale din cadrul facultățiii sunt:  

1) Departamentul, pentru alegerea directorului de 
departament, a membrilor Consiliului Departamentului și a 
membrilor Consiliului Facultății; 

2) Facultatea, respectiv ansamblul unităților de cercetare 
nearondate facultăților, pentru alegerea reprezentanților în 
Senat;  

 
(4) Alegerile la nivelul departamentului sunt organizate de către o comisie 
desemnată prin hotărâre a departamentului. 
(5) La nivelul Facultăților, alegerile sunt organizate de către Biroul 
electoral al Facultății sub coordonarea Biroului electoral al Universității. 
(6) În cazul alegerilor pentru Rector, Birourile electorale ale Facultăților, 
respectiv ale unităților de cercetare nearondate facultăților, funcționează și 
ca Birouri ale secțiilor de votare.  
(7) Birourile electorale ale secțiilor de votare stabilesc locurile/sălile în 
care se amplasează cabinele de vot.  
 
Art. 6. (1) Sunt declarați aleși în funcțiile de conducere, acolo unde acestea 
sunt ocupate pe bază de alegeri, candidații care întrunesc peste 50% din 
voturile valabil exprimate.  



(2) Dacă nici un candidat nu întrunește această majoritate, se va organiza 
un al doilea tur de alegeri la care vor participa doar primii doi clasați din 
primul tur.  
(3) Sunt declarați aleși în cadrul structurilor de conducere candidații care 
întrunesc numărul cel mai mare din voturile valabil exprimate, în limita 
locurilor disponibile. 
(4) În caz de balotaj, dacă mai mulți candidați obțin același număr de voturi 
pentru ultima poziție eligibilă, se organizează un alt tur de alegeri, cu 
participarea respectivilor candidați.  

 
 

II. DEPARTAMENTUL 
 
Art. 7. Consiliul departamentului se compune dintr-un număr impar de 
membri. Acesta va fi format din 3 - 5 membri, incluzându-l pe directorul de 
departament.  
 
Art. 8. În Consiliul departamentului sunt reprezentate domeniile, 
specializările și liniile de studii gestionate de departament. Ponderea 
reprezentanților domeniilor, specializărilor sau ai liniilor de studii este 
stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului.  
 
Art. 9. Sunt eligibili pentru a candida la funcția 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. În cazul în care cvorumul 
nu este atins, se va organiza un nou tur de scrutin, cu participarea acelorași 
candidați, fără condiție de cvorum. 
 

III. FACULTATEA 
 
Art. 11. (1) 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.  
(2) Calitatea de membru în Consiliul Facultății se dobândește numai pe 
bază de alegeri, pentru această structură neexistând membri de drept. 
(3) Repartizarea locurilor alocate studenților în Consiliul facultății se face 
pe specializări, cicluri și linii de studii. 
Art. 12. (1) În Consiliu sunt reprezentate departamentele și liniile de studii, 
ale Facultății.  



(2) Stabilirea numărului membrilor Consiliul Facultății și repartizarea 
locurilor pe departamente se face având în vedere numărul cadrelor 
didactice și de cercetare cu drept de vot raportate la data de 1 octombrie a 
anului curent. 
 (3) Consiliul Facultății de Istorie și Filosofie este alcătuit din 29 de 
membri din care: 21 cadre didactice și 8 studenți 
(4) Reprezentarea departamentelor în Consiliul Facultății: 
Departamentul de Istorie Antică și Arheologie: 2 
Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei: 4 
Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie: 3 
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană: 4 
Departamentul de Istorie în limba maghiară: 3 
Departamentul de Filosofie: 2 
Departamentul de Filosofie Românească și Premodernă: 1 
Departamentul de Filosofie în limba maghiară: 2 
 

 
Art. 13. (1) Fiecare departament și linie de studii își desemnează prin vot 
reprezentanții în Consiliul facultății, în conformitate cu prevederile 
articolului 5 din prezentul Regulament.  
(2) Sunt declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de 
voturi valabil exprimate, în limita numărului de locuri alocate pentru 
fiecare departament. 
(3) Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel 
puțin egal cu numărul locurilor în Consiliul facultății alocat 
departamentului, în ședința de alegeri la nivelul departamentului și liniei de 
studii se vor putea formula şi alte propuneri de candidatură, cu acordul 
celor propuși. 
(4) Reprezentanții studenților în consiliu sunt aleși prin vot universal, 
direct şi secret de către studenții circumscripției pentru care candidează, 
conform Statutului studenților. 

 
Art. 14. Funcția de decan se ocupă prin desemnare de către rectorul 
Universității, pe baza unui concurs public organizat de rectorul nou ales, la 
nivelul fiecărei facultăți. 
 
Art. 15. 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. 16. Candidații depun la registratura universității dosarul de 
candidatură, conform articolului 4 din prezentul Regulament, în limba 
română, cu cel puțin 21 de zile înainte de data anunțată de către rector 
pentru desfășurarea probei de concurs. 
 
Art. 17. Rectoratul asigură publicitatea candidaturii şi a documentelor 
însoțitoare prin afișare la facultăți şi prin publicarea pe pagina web a 
Universității, într-o secțiune dedicată, cu cel puțin 14 de zile înainte de data 
anunțată de către rector pentru desfășurarea probei de concurs. 
 
Art. 18. (1) Consiliul facultății are obligația de a aviza cel puțin 2 candidați, 
prin vot direct şi secret, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, cu 
condiția participării a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului. 
(2) Avizarea candidaturilor se va face de către Consiliul facultății cu cel 
puțin 7 zile înainte de data anunțată de către rector pentru desfășurarea 
probei de concurs. 
(3) Rezultatele avizării candidaților se fac publice prin publicarea pe pagina 
web a Facultății, într-o secțiune dedicată, în termen de 4 zile de la data 
avizării. 
 
Art. 19. (1) Candidații desemnați de Consiliu vor susține proba de concurs 
în fața rectorului, în ordinea alfabetică a numelui. 
Proba de concurs constă în prezentarea programului managerial urmată de 
o sesiune de întrebări și răspunsuri. 
 
Art. 20. (1) Rectorul desemnează persoana care va ocupa funcția de decan, 
arătând argumentele în favoarea numirii respectivului candidat.  
(2) În cazul în care Rectorul respinge toate candidaturile, va declanșa 
organizarea unui nou concurs.  
(3) În ipoteza prevăzută la alin. (2), Consiliul Facultății nu poate aviza doar 
candidaturile prezentate anterior. 
 
Art. 21. După numirea sa de către rector, decanul își desemnează 
prodecanii, cu consultarea Consiliului facultății. Decanul poate desemna 1-3 
prodecani în funcție de numărul studenților. 
 
Art. 22.  Decanul va numi prodecanul liniei de studii maghiară la 
propunerea acesteia. Linia de studii va înainta decanului trei propuneri 
pentru acel post de prodecan. 
 
 
 



IV. UNIVERSITATEA 
 

Senatul UBB 
 

Art. 23. (1) Senatul universitar este compus din maximum 75% cadre 
didactice şi de cercetare respectiv din minimum 25% reprezentanți ai 
studenților. 
(2) Stabilirea numărului membrilor Senatului și repartizarea locurilor pe 
circumscripții electorale se face având în vedere datele statistice referitoare 
la numărul de studenți și cadre didactice raportate la data de 1 ianuarie a 
anului în care s-a desfășurat referendumul privind stabilirea modalității de 
alegere a rectorului. 
 
Art. 24. (1) Senatul este format din 103 senatori, dintre care 75 cadre 
didactice, 2 cercetători din cadrul unităților nearondate facultăților și 26 
studenți.  
(2) Pentru a respecta principiul reprezentativității, se alocă fiecărei 
facultăți cel puțin 1 loc în Senat, indiferent de numărul de cadre didactice și 
de cercetare titulare și de numărul de studenți.  
 (3) Dacă într-o facultate funcționează mai multe linii de studii, fiecare linie 
de studii va fi reprezentată în Senat de cel puțin un cadru didactic, din 
numărul de senatori alocat pe facultate.  
Facultății de Istorie și Filosofie i s-au alocat: 4 locuri cadre didactice (3 
pentru linia română și 1 pentru linia maghiară) și 1 student. 

 
Art. 25. Fiecare facultate își desemnează prin vot reprezentanții în Senat, în 
conformitate cu prevederile articolului 5 din prezentul Regulament și ale 
propriului Regulament de alegeri. 
 
Art. 26. Candidații pentru poziția de senator vor depune la facultatea 
respectivă dosarul de candidatură, conform articolului 4 din prezentul 
Regulament. Candidaturile vor fi făcute publice de către facultăți. 
 
Art. 27. Durata mandatului Senatului este de 4 ani.  
 
Art. 28. (1) Mandatul studenților în Senatul Universității este de cel mult 4 
ani şi se încheie odată cu legislatura pentru care au fost aleși sau cu 
încheierea calității de student.  
(2) Un student poate fi reales o singură dată ca membru al Senatului, fără ca 
durata cumulată a celor două mandate să depășească 4 ani. 
 
 



V. DISPOZIȚII FINALE 
 

 
Art. 29 Orice loc devenit vacant în timpul legislaturii se ocupă conform 
prevederilor prezentului Regulament. 
 
Art. 30. În condițiile în care un membru din structurile de conducere își 
schimbă afilierea în cadrul UBB el își pierde dreptul de a reprezenta 
structura/circumscripția în care a fost ales. 
 
Art. 31. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de 
către Consiliul Facultății. 
 
Prezentul Regulament de Alegeri a fost adoptat în ședința din data de 13 
decembrie 2019. 
 
  
 



Calendar și Procedură electorală 
 
Calendarul alegerii noilor structuri și funcții de conducere din  facultate 
pentru legislatura 2020/2024 este următorul: 
a) Alegerea directorilor de departamente, membrilor consiliilor 

departamentelor și a membrilor consiliului facultății din partea 
fiecărui departament: 23 ianuarie 2020, orele 9-17 (conform orarului 
stabilit la nivel de departament). 
Candidații vor depune dosarele de candidatură între 6-13 ianuarie 2020, 
în intervalul orar 9,00-12,00 la Decanatul Facultății (nu se depun 
dosare de candidatură pentru consiliile departamentelor). 
În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la o 
săptămână după primul tur (30 ianuarie 2020). 

b) Alegerea membrilor Senatului: 28 ianuarie 2020, orele 9-17.  
Candidații vor depune dosarul/dosarele de candidatură la Decanatul 
facultății între 6-13 ianuarie 2020, în intervalul orar 9,00-12,00.  
În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la o 
săptămână după primul tur (4 februarie). 

 
 
 


