REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND ALEGEREA ÎN
STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE AL
FACULTĂŢII DE BUSINESS
aprobat de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Business
în reuniunea din 9 decembrie 2015

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Alegerile în funcţiile şi structurile de conducere ale Facultăţii de Business se fac
conform prevederilor Legii 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii Babeş-Bolyai 2014, ale Ordinului MECS nr. 3751/2015 şi a Regulamentului
general privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea BabeşBolyai aprobat în şedinţa Senatului UBB din 13 iulie 2015.
Art.2. Structurile de conducere la nivelul Universităţii Babeş-Bolyai sunt Senatul
Universităţii şi Consiliul de Administraţie al Universităţii.
La nivelul Facultăţii de Business structura de conducere este Consiliul Facultăţii de
Business.
La nivelul Departamentelor Facultăţii de Business, structura de conducere este
Consiliul Departamentului.
Funcţiile de conducere la nivelul Facultăţii de Business sunt decan şi prodecani, iar
la nivelul departamentelor funcţia de conducere este cea de director de departament.
Persoanele care ocupă una din funcţiile de decan, prodecan, director de departament
pot fi membre ale Senatului Universităţii cu condiţia să alese în această calitate. Membrii din
Consiliul Facultăţiii de Business pot candida pentru funcţia de senator cu condiţia să fie aleşi
în această calitate, în limita locurilor alocate facultăţii.
Membrii Biroului electoral al secţiei de votare din cadrul Facultăţii de Buisness, cadre
didactice titulare pot fi alese în funcţia de director de departament, în cadrul Consiliului
departamentului, în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universitar în condiţiile respectării
prezentului regulament.
Art.3. Candidaţii pentru structurile şi funcţiile de conducere trebuie să depună un dosar de
candidatură care cuprinde următoarele documente:
a)
declaraţia de candidatură;
b)
Curriculum Vitae modelul Europass;
c)
o listă cu cele mai semnificative producţii ştiinţifice şi didactice (pentru cadrele
didactice şi de cercetare);
d)
un proiect privind dezvoltarea, managementul şi iniţiativele pe care doreşte 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
regăseşte la final de mandat într-o funcţie/structură de conducere şi candidează pentru o
funcţie/structură similară;
f)
o adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia
pentru care candidează (în cazul studenţilor).
Art.4. Alegerea şi desemnarea în structurile şi funcţiile de conducere trebuie să aibă în vedere
următoarele:
a) să se evite conflictele de interese şi incompatibilităţile;
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;
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.
Art.5. În conformitate cu Hotărârea Nr. 7354/18 aprilie 2011 a Rectoratului Universităţii
Babeş-Bolyai, aprobată de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din data de 21 aprilie 2011, la
Facultatea de Business sunt organizate două departamente:
1. Departamentul de Business;
2. Departamentul de Servicii de Ospitalitate.
Art.6. Calendarul alegerilor în Facultatea de Business este următorul:
1. Alegerea membrilor consiliilor departamentelor și a directorilor de departament:
14 ianuarie 2016, orele 9,00-17,00. Candidaţii vor depune dosarul/dosarele de
candidatură la decanatul Facultăţii de Business (Biroul 101) până la data de 12
ianuarie 2016, ora 12,00.
Dacă nici un candidat pentru funcţia de director de departament nu întruneşte
majoritatea simplă se va organiza un al doilea tur de alegeri în data de 15 ianuarie
2016, orele 9,00-17,00.
În caz de balotaj la alegerea directorului de departament sau a unor membri ai
Consiliului Departamentului se organizează un al treilea tur de alegeri în data de
18 ianuarie 2016, orele 9,00-17,00.
2. Alegerea membrilor Consiliului Facultăţii de Business din partea fiecărui
departament și a membrilor Senatului: 21 ianuarie 2016, orele 9,00-17,00.
Candidaţii vor depune dosarul/dosarele de candidatură la sediul Facultăţii de
Business (Biroul 101) până la 12 ianuarie 2016, ora 12,00.
Pentru alegerea membrilor în Consiliului Facultăţii de Buisness şi al membrilor
Senatului UBB al doilea tur de alegeri se stabileşte în data de 22 ianuarie 2016, iar

în caz de balotaj se organizează un al treilea tur de alegeri în data de 25 ianuarie
2016, orele 9,00-17,00.
3. La procesul de alegeri din cadrul Facultăţii de Business pot fi observatori şi
persoane din afara universităţii cu condiţia să fie acreditate de către Biroul
electorat al Universităţii până cel târziu la data de 12 ianuarie 2016.
După încheierea fiecărui tur de scrutin de alegeri, biroul electoral al secţiei de votare din
cadrul Facultăţii de Business va deschide buletinele de vot, va număra voturile valide, voturile
anulate, voturile nule, va întocmi procesul verbal în care va consemna rezultalele votului şi va
transmite un exemplar prin Registratura UBB către Biroul electoral al UBB.

Capitolul II. Alegerea la nivelul departamentului
Art.7. La nivelul departamentului se aleg: directorul de Departament şi membrii
Consiliului Departamentului. Sunt eligibili pentru aceste funcţii şi structuri numai membrii
cu drept de vot ai departamentului.
Art.8. Directorul de Departament trebuie să deţină doctoratul şi să fie o personalitate
consacrată în domeniu, reputată pentru programele şi publicaţiile pe care le-a realizat.
Art.9. Candidaţii pentru funcţia de director de departament îşi vor expune oral, în ordine
alfabetică, în faţa membrilor departamentului, programul managerial. Membrii
Departamentului pot să adreseze întrebări candidaţilor la funcţia de director de departament în
legătură cu programul managerial sau cu activitatea profesională.
Art.10. Directorul de Departament este ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor
membrilor departamentului cu drept de vot (toate cadrele didactice titulare cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată). Dacă nu se depune nici un dosar de
candidatură până la data de 12 ianuarie 2016 în şedinţa departamentului din data de 14
ianuarie 2016 se vor face propuneri şi se va relua votul în data de 15 ianuarie 2016.
Art.11. Alegerile sunt valabil organizate dacă la scrutin participă un cvorum de cel puţin 2/3
dintre membrii departamentului cu drept de vot.
Art.12. Este ales în funcţia de Director de Departament candidatul care a întrunit
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. Dacă nici un candidat nu întruneşte
majoritatea simplă se va organiza un al doilea tur de alegeri în care vor participa primii doi
candidaţi din primul tur în data de 15 ianuarie 2016. În caz de balotaj se reia votul cu
participarea aceloraşi candidaţi în data de 18 ianuarie 2016. Este declarat ales candidatul care
a întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.
Art.13. Fiecare departament al Facultăţii de Business este condus de către Consiliul
Departamentului format din directorul de departament, doi membri şi un secretar,

conform Regulamentului Departamentului. Alegerea membrilor Consiliului Departamentului,
se face în mod similar cu alegerea directorului de departament. Membrii Consiliului
Departamentului sunt propuşi de Directorul de Departament sau/şi de membrii
departamentului.
Art.14. Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel puţin egal cu
numărul locurilor în Consiliul Departamentului alocat acelui departament în şedinţa de alegeri
se vor face şi alte propuneri de candidatură cu acordul celor propuşi. Sunt declaraţi aleşi în
cadrul Consiliului Departamentului candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi
valabil exprimate în limita locurilor disponibile. În caz de egalitate de voturi pentru ultimele
două poziţii (balotaj) se reia votul în data de 18 ianuarie 2016.

Capitolul III. Alegerea la nivelul facultăţii
Art.15. La nivelul facultăţii se constituie Consiliul Facultăţii de Business compus din
personal didactic titular în proporţie de 75%, respectiv studenţi în proporţie de 25%. Calitatea
de membru în Consiliul Facultăţii de Business se dobândeşte numai pe bază de alegeri,
neexinstând membrii de drept.
Art.16. Consiliul Facultăţii de Business are în componenţă 19 membri, din care 14 sunt
cadre didactice titulare, iar 5 sunt reprezentanţi ai studenţilor. Fiecărui departament al
Facultăţii de Business îi revin, de drept, 7 locuri în Consiliul Facultăţii. Un buletin de vot este
considerat valid dacă va conţine între 1 şi 7 ştampile cu inscripţia votat.
Art.17. Fiecare departament îşi desemnează prin vot universal, direct şi secret de către toate
cadrele didactice titulare angajate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată
reprezentanţii în Consiliul Facultăţii de Business. Sunt desemnaţi aleşi candidaţii care au
obţinut cel mai mare număr de voturi în limita numărului de voturi alocate pentru fiecare
departament.
Consiliul Facultăţii de Business nu poate fi lărgit prin includerea ulterioară a persoanelor care
nu au fost alese prin votul membrilor celor două departamente.
Art.18. Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel puţin egal cu
numărul locurilor alocat fiecărui departament în şedinţa de alegeri se vor face şi alte propuneri
de candidatură cu acordul celor propuşi.
În caz de egalitate de voturi pentru ultimele poziţii (balotaj) se reia votul în data de 25
ianuarie 2016.
Art.19. Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către
studenţii facultăţii în cadrul adunării generale a tuturor studenţilor din facultate conform
Statului studenţilor din UBB. Sunt membri cu drept de vot studenţii înmatriculaţi la nivel
licenţă şi master în regim cu frecvenţă conform statutului studenţilor din UBB.

Capitolul IV. Alegerea reprezentanţilor facultăţii în Senat
Art.20. Facultatea de Business este reprezentată în Senatul Universităţii Babeş-Bolyai de
un cadru didactic titular şi de către studentul senator.
Art.21. Reprezentantul Facultăţii de Business în Senatul Universităţii Babeş-Bolyai este
ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare angajate cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare
număr de voturi.
Dacă nu există nici o candidatură depusă pentru membru în Senatul UBB conform
calendarului, se vor face propuneri în şedinţa de alegeri a membrilor Consiliului
Departamentului şi a Directorilor de Departament din data de 14 ianuraie 2016.
În caz de egalitate de voturi între candidaţi (balotaj) se va organiza un nou tur scrutin în data
de 25 ianuarie 2016.
Art.22. Reprezentantul studenţilor este ales în cadrul adunării generale a tuturor studenţilor
din facultate conform propriului regulament de alegeri în Senat.
Art.23. Durata mandatului de membru senator este de 4 ani.
Art.24. Mandatul studenţilor în Senatul Universităţii este de cel mult 4 ani şi se încheie odată
cu legislatura pentru care au fost aleşi sau cu încheierea calităţii de student. Un student poate
fi reales o singură dată ca membru ale Senatului fără ca durata cumulată a celor două mandate
să depăşească 4 ani.

Capitolul V. Decanul
Art.25. Funcţia de decan se ocupă prin desemnare de către rectorul Universităţii, pe baza unui
concurs public organizat de noul rector ales.
Art.26. La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din cadrul
Universităţii sau din orice facultate de profil din ţară sau din străinătate care pe baza audierii
în plenul Consiliului Facultăţii au primit avizul acestuia de participare la concurs.
Art.27. Candidaţii vor depune la Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai dosarul de candidatură
în limba română cu cel puţin 21 de zile înainte de data anunţată de către rector pentru
organizarea concursului.
Comisia de alegeri din cadrul Facultăţii de Business urmăreşte modul în care sunt întocmite
dosarele de candidatură pentru funcţia de decan.

Art.28. Consiliul Facultăţii de Business are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi, prin
vot direct şi secret, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu condiţia participării a cel puţin
2/3 din membrii Consiliului.
Avizarea candidaturilor se va face de către Consiliul Facultăţii cu cel puţin 7 zile înainte de
data anunţată de către rector pentru organizarea concursului. Rezultatele avizării candidaţilor
se fac publice prin publicarea pe pagina web a facultăţii într-o secţiune dedicată în termen de
4 zile de la data avizării.
Art.29. Decanul trebuie să aibă reputaţie profesională şi morală neştirbită şi să fie o
personalitate recunoscută în domeniu.
Art.30. Candidaţii desemnaţi de Consiliul Facultăţii de Business vor susţine un concurs în
faţa Rectorului în ordine alfabetică a numelui candidaţilor.
Concursul constă într-un interviu cu rectorul noul ales, pe baza dosarului de candidatură
depus.
Art.31. Decanul îşi desemnează prodecanii după numirea de către rector, cu consultarea
Consiliului Facultăţii de Business.

Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art.32. Validarea rezultatelor alegerilor se face de către Comisia de alegeri de la nivelul
Facultăţii de Business.
Validarea directorilor de Departament şi a membrilor Consiliilor celor două departemente se
realizează de vechiul Consiliu al Facultăţii de Buisness.
Validarea noului Consiliu al Facultăţii de Business se realizează de vechiul Consiliu al
Facultăţii de Buisness.
Art.33. În cazul în care o persoană aleasă într-o funcţie este ulterior aleasă într-o altă funcţie
de conducere, ea trebuie să opteze în termen de 15 zile de la alegerea în cea de a doua funcţie,
pentru una din cele două funcţii. Pentru ocuparea funcţiei, devenită astfel vacantă, se
organizează alegeri conform prezentului Regulament.
Art.34. Prevederile prezentului regulament nu afectează alegerile pentru funcţii şi structuri de
conducere organizate anterior aprobării sale de către Senat, în conformitate cu reglementările
în vigoare la momentul desfăşurării alegerilor.
Eventualele contestaţii se soluţionează în Sedinţa de validare a fiecărei structuri de conducere.
Art.35. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul
Facultăţii de Business.

