REGULAMENT
PRIVIND DESEMNAREA ÎN FUNCȚII ȘI STRUCTURI DE CONDUCERE
ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ A UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI

APROBAT DE CONSILIUL FACULTĂŢII ÎN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019

Capitolul I : DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. (1) Structurile de conducere la nivelul Facultății sunt: Consiliul facultății, Consiliul
departamentului.
(2) Funcțiile de conducere la nivelul facultății sunt: Decanul, Prodecanul, Directorul
de departament, Directorul școlii doctorale.
(3) Funcțiile de conducere menționate la alin. (2) nu se cumulează.
Art. 2. (1) Alegerea în funcțiile și structurile de conducere ale Facultății de Teologie
Ortodoxă, a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se face conform prevederilor Legii
1/2011, cu modificările ulterioare, ale Cartei UBB 2014, cu modificările ulterioare și ale
Ordinului MECS nr. 3751/2015.
Art. 3. (1) Au drept de vot și pot fi alese în funcțiile și structurile arătate în art.1 cadrele
didactice titulare din cadrul Facultății, cu contract individual de muncă pe durată
nedeterminată.
(2) O persoană nu poate face parte în același timp din două structuri de conducere a
două Universități sau Facultăți.
Art. 4. (1) Dosarul de candidatură pentru o funcție de conducere sau poziție în cadrul
structurilor de conducere cuprinde:
a) Avizul scris (binecuvântarea) ierarhului locului.
b) declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea,
managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat.
c) un Curriculum Vitae după modelul Europass, incluzând o listă cu cele mai
semnificative realizări în planul activității profesionale.
(2) Termenele de depunere a candidaturilor sunt cele stabilite prin Anexa la
prezenta hotărâre.

CAPITOLUL II: ALEGEREA ÎN FUNCȚII ȘI STRUCTURI DE CONDUCERE
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI

Art.5. La nivelul departamentului se constituie Consiliul departamentului, format din 5
membri, număr în care este inclus și directorul de departament. Consiliul asistă directorul
în conducerea operativă a departamentului.

Art.6. (1) Directorul de departament este ales prin vot universal, direct și secret al tuturor
membrilor departamentului – cadre didactice titulare cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată.
(2) Consiliul departamentului este ales prin vot universal, direct și secret, dintre
membrii cu drept de vot ai departamentului. Unul dintre membrii Consiliului
departamentului îndeplinește, pe baza dispoziției Directorului de departament, rolul de
adjunct al directorului, iar un altul rolul de secretar al departamentului.
Art.7. (1) Candidaturile pentru funcția de director de departament se înregistrează la
Secretarul-șef al Facultății în termenul prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
(2) În cazul în care în termenul arătat la alin.1 nu au fost depuse cel puțin două
candidaturi, sau niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea voturilor membrilor
departamentului prezenți la ședință, în ședința de alegeri se vor face și alte propuneri de
candidatură, cu acordul celor propuși, respectând prevederile art. 4.
(3) În oricare din situații, pentru a fi ales director de departament, un candidat
trebuie să obțină majoritatea voturilor celor prezenți.
(4) Votul nu poate fi exprimat în absența participării fizice la ședința de alegeri.
Art.8. (1) Pentru Consiliul departamentului, în ședința de alegeri, după alegerea
directorului de departament, se vor face propuneri de candidatură.
(2) Sunt aleși în Consiliul departamentului candidații care au obținut cel mai mare
număr de voturi.

CAPITOLUL III: ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI FACULTĂȚII
Art.9. (1) Consiliul Facultății reprezintă organismul decizional și deliberativ al Facultății.
Consiliul este compus din personal didactic și de cercetare titular în proporție de 75%,
respectiv studenți în proporție de 25%.
(2) Toți membrii Consiliului sunt desemnați prin vot universal, direct și secret de către
cadrele didactice titulare, respectiv de către studenții din Facultate.
(3) Candidații trebuie să obțină în prealabil avizul scris (binecuvântarea) din partea
Chiriarhului.
Art.10. (1) Candidaturile pentru Consiliul facultății se înregistrează la Secretarul-șef al
Facultății în termenul prevăzut în Anexa la prezentul Regulament. În cazul în care
numărul candidaturilor depuse în termen este inferior numărului de locuri în Consiliu, în
ședința de alegeri se vor face și alte propuneri de candidatură, dintre membrii
departamentului, cu acordul celor propuși și cu respectarea art. 9, alin. 3.
(2) Candidații vor fi trecuți pe buletinele de vot în ordine alfabetică.
(3) Votul nu poate fi exprimat în absența participării fizice la ședința de alegeri.
Art.11. (1) Calitatea de membru în Consiliul Facultății se dobândește numai pe bază de
alegeri, pentru această structură neexistând membri de drept.

(2) Reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către
studenții facultății, potrivit Statutului studentului din Universitatea Babeș-Bolyai. Locurile
alocate studenților în Consiliul facultății se repartizează uniform, pe anii de studii.
CAPITOLUL IV: ALEGEREA REPREZENTANȚILOR FACULTĂȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII
Art.12. (1) Reprezentanții cadrelor didactice din Facultate în Senatul Universității sunt
aleși prin vot direct, universal și secret de către cadrele didactice din facultate.
(2) Facultatea este reprezentată în Senatul Universității de două cadre didactice.
Art.13. (1) Candidaturile pentru Senatul Universității se înregistrează la Secretarul-șef al
Facultății în termenul prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
(2) Candidații trebuie să obțină în prealabil avizul scris (binecuvântarea) din partea
Chiriarhului.
Art.14. (1) În cazul în care numărul candidaturilor depuse în termen este inferior
numărului de locuri în Senat alocat cadrelor didactice din facultate, pe buletinele de vot se
vor înscrie toate cadrele didactice eligibile din facultate.
(2) Un cadru didactic poate formula în scris, cu cel puțin 3 zile înaintea scrutinului,
solicitarea de a nu fi înscris pe buletinul de vot.
Art.15. (1) Sunt alese ca reprezentanți ai cadrelor didactice în Senatul universității
persoanele care au obținut cele mai multe voturi în urma scrutinului.
(2) În caz de balotaj, se va organiza un nou scrutin, între candidații care au obținut
număr egal de voturi. Scrutinul nu mai este organizat dacă unul sau mai mulți candidați
aflați la balotaj formulează în scris o declarație de retragere a candidaturii, astfel încât
rămâne un singur candidat.
Art.16. Desemnarea studentului reprezentant în Senatul universității se face prin vot
universal, direct și secret de către studenții facultății, conform Statutului studentului din
Universitatea Babeș-Bolyai.

CAPITOLUL V: AVIZAREA CANDIDATURILOR PENTRU FUNCȚIA DE DECAN
Art.17. (1) Decanul este desemnat prin concurs public organizat de rector și validat de
Senatul universitar.
(2) La concurs pot participa doar candidații avizați de Consiliul facultății cu votul
majorității simple a membrilor acestuia.
(3) Candidații trebuie să obțină în prealabil avizul scris (binecuvântarea) din partea
Chiriarhului.

Art.18. (1) Candidații depun la Rectorat dosarul de candidatură, cu cel puțin 21 de zile
înainte de data anunțată de Rector pentru concurs.
(2) Consiliul facultății avizează candidaturile prin vor secret, după audierea în plen
a candidaților. Consiliul trebuie să avizeze cel puțin 2 candidați.
(3) Avizarea se face cu cel puțin 7 zile înainte de data probei de concurs.
Art.19. (1) În situația în care în termenul prevăzut de art.18 nu au fost înregistrate cel puțin
două candidaturi ori, în urma audierii, nu au primit aviz favorabil cel puțin 2 candidați,
pot fi invitate să candideze, pe baza susținerii exprimate în scris de 1/4 dintre membrii
Consiliului, alte persoane din cadrul Consiliului facultății pentru completarea numărului
de candidați.
(2) După formularea propunerilor, se va convoca o nouă ședință a Consiliului
facultății, la care vor fi invitate persoanele vizate de propuneri, pentru a-și formula
declarația de candidatură și a fi audiate.
Art.20. (1) Candidații la funcția de decan, nominalizați potrivit art. 17, 18 și 19 își vor
expune oral, în ordine alfabetică, în fața Consiliului Facultății programul managerial.
(2) Membrii consiliului pot să adreseze întrebări candidaților în legătură cu
programul managerial sau cu activitatea lor profesională.
CAPITOLUL VI: DESEMNAREA PRODECANULUI
Art.21. Decanul desemnat în urma concursului organizat de Rector, își desemnează
prodecanul, cu consultarea Consiliului Facultății.
Art.22. (1) Votul Consiliului este secret, consultativ și se desfășoară după aceeași
procedură ca în cazul numirii echipei de prorectori ai Universității de către Rector.
(2) Numirea în această funcție nu se poate face decât după obținerea avizului
(binecuvântarea) din partea Chiriarhului locului.
CAPITOLUL VII: DISPOZIȚII FINALE
Art.23. (1) Reuniunile consacrate alegerilor în funcțiile de conducere sunt prezidate de cel
mai vârstnic membru al organismului elector, care nu candidează.
(2) În cazul alegerilor organizate la nivelul departamentului, președintele de ședință
desemnat potrivit alin.(1) va fi ajutat de alți doi membri ai departamentului, care nu
candidează.
Art.24. 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.25. (1) Validarea rezultatelor alegerilor pentru structurile de conducere din cadrul
departamentului precum și pentru Consiliul Facultății se face de către Consiliul Facultății
în exercițiu la data alegerilor. Noile structuri își încep mandatul la data validării
constituirii acestora.
(2) Directorul de departament își exercită mandatul de la data validării alegerii
acestora de către Senatul Universității.
Art.26. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul
Facultății.

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă,
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu

Anexă

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU LEGISLATURA 2020-2024
LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
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FACULTĂȚII: 23 IANUARIE 2020.
Candidații vor depune dosarul de candidatură în perioada 6-13 ianuarie 2020 (ora
12.00).
Ora de desfășurare a ședinței de alegeri este stabilită de directorul de departament în
exercițiu, cu respectarea intervalului orar 9-17, și anunțată prin e-mail membrilor
departamentului cel târziu la data de 14 IANUARIE 2020.
În cazul în care este necesar un nou tur de scrutin ce nu poate fi organizat în aceeași zi,
acesta se va desfășura în data de 30 IANUARIE 2020.

2. ALEGEREA MEMBRILOR SENATULUI: 28 IANUARIE 2020, ORELE 9-17
Candidații vor depune dosarul de candidatură în perioada 6-13 ianuarie 2020, ora
12.00.
În cazul în care este necesar un nou tur de scrutin, acesta se va desfășura în data de
4 FEBRUARIE 2020, ORELE 9-17.

