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Regulament de desfășurare a alegerilor reprezentanților studenților în 

structurile de conducere ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu Legea Educației Naționale   

Nr. 1/2011, Carta Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Regulamentele privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor/numirilor structurilor și funcțiilor de conducere în 

cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (Mandatul 2020-2024). 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

 Art. 1. Prezentul document stabilește principiile de bază privind alegerea studenților 

în structurile de conducere ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu: Senatul Universitar, 

Consiliul de Administrație și Consiliile Facultăților. Alegerile studențești vor respecta 

calendarul alegerilor, aprobat în prealabil în Senat.  

 

 Art. 2. (1)  Numărul reprezentanților studenților este 25% din totalul membrilor 

structurii de conducere pentru Consiliul Facultății și Senat. 

  (2)  În Consiliul de Administrație este ales un singur student reprezentant. 

 

 Art. 3. Prezentul regulament se aplică tuturor studenților ce studiază în cadrul 

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

 Art. 4. Studenții aleși conform prezentului Regulament sunt membrii în Senatul 

Universitar, Consiliul de Administrație și Consiliile Facultăților. 

 

 

CAPITOLUL II 

Principii 

 

 Art. 5. La nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, studenții pot fi aleși ca 

reprezentanți în următoarele structuri de conducere: 

1. Senatul Universitar 

2. Consiliul de Administrație  

3. Consiliile Facultăților.  
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Art. 6. Repartizarea locurilor în Consiliile Facultăților și în Senatul Universitar se 

realizează pe facultăți, în baza principiului reprezentativității tuturor studenților din cele 3 

cicluri de învățământ, conform Tabelului cu numărul locurilor aprobat în prealabil în Senat. 

 

 Art. 7. (1) Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății vor fi aleși prin votul 

universal, direct și secret al tuturor studenților din facultatea respectivă.                           

(2) Reprezentanții studenților în Senatul Universitar vor fi aleși prin votul 

universal, direct și secret al tuturor studenților din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.                                                

(3) Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație va fi ales prin 

votul universal, direct și secret al studenților aleși în Consiliile Facultăților și Senat. 

 

 Art. 8. (1) Pentru Consiliul Facultății, pentru Senat, cât și pentru Consiliul de 

Administrație poate candida orice student înmatriculat la ciclul licență/master/doctorat de la 

forma de învățământ IF/FR/ID din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, indiferent 

de vârstă, orientare sexuală, etnie, sex, gen sau religie, în funcție de locurile repartizate 

facultății.  

 (2) Nu au dreptul de a candida studenții care au fost revocați din funcția de 

studenți reprezentanți în mandatele anterioare.  

 (3) Nu au dreptul de a candida studenții care au fost sancționați conform 

Codului de etică și deontologie universitară al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

Art. 9. Un student care este înmatriculat la două facultăți din cadrul Universității 

„Lucian Blaga” din Sibiu nu poate candida decât pe locurile repartizate uneia dintre facultăți. 

 

Art. 10.  Durata mandatului reprezentanților studenților în structurile de conducere 

(Consiliile Facultăţiilor, Senat, Consiliul de Administraţie) este egală cu durata ciclului de 

studii la care este înmatriculat studentul reprezentant, dar nu mai mult de patru (4) ani. 

Art. 11. Organizarea alegerilor revine, în principal, în sarcina asociațiilor studențești 

legal constituite din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Art. 12. Repartizare locurilor în cadrul facultății și calendarul alegerilor, aprobate în 

prealabil în Senat, vor fi afișate la avizierul fiecărei facultăți din ULBS şi pe site-ul 

Universităţii şi al Facultăţiilor. 
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CAPITOLUL III 

Desfășurarea alegerilor pentru Senat și Consiliul Facultății 

 

 Art. 13. Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor reprezentanților studenților în 

structurile de conducere din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se va înființa Biroul 

Electoral Central pentru Studenți (BECS). 

 

 Art. 14. (1) BECS răspunde de buna organizare a alegerilor la nivelul întregii 

universități. Acesta este format din 9 membri aleși din rândul studenților aparținând fiecărei 

facultăți, delegați de către asociațiile studențești legal constituite la nivelul acestora. În cazul 

facultăților care nu au asociație studențească legal constituită, responsabilitatea delegării 

membrilor revine studenților reprezentanți din Consiliul Facultății respective. 

    (2) Fiecare membru va fi responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor 

în secția de votare din facultatea din care face parte. 

    (3) Componența nominală a BECS va fi desemnată și afișată online și la 

avizierul fiecărei facultăți, conform Calendarului alegerilor. 

 

 Art. 15. Data și locul alegerilor vor fi făcute publice studenților cu cel puțin 15 zile 

înainte de data alegerilor. 

 

 Art. 16. Elaborarea buletinelor de vot se va realiza după cum urmează: 

1. BECS va asigura tipărirea buletinelor de vot, prin Direcția Generală 

Administrativă. 

Fiecare buletin de vot va fi ștampilat cu ştampila de CONTROL a Biroului 

Electoral al Universităţii. Buletinele de vot neștampilate vor fi considerate nule. 

2. Pentru fiecare facultate vor exista 2 buletine de vot: 

a. Buletin de vot pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății 

b. Buletin de vot pentru studenții reprezentanți în Senatul Universitar 

3. Pe buletinele de vot se înscriu la poziții diferite numele studenților care și-au 

depus candidatura în prealabil și care a fost validată de către BECS. 

4. Pe fiecare buletin de vot, candidații vor fi așezați în ordine alfabetică. În dreptul 

numelui studentului vor fi trecute: ciclul de studii, specializarea și anul de 

studiu. Pentru buletinele de vot pentru Senat va fi precizată și facultatea la care 

studiază candidații. 
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5. Pe fiecare buletin de vot va fi trecut numărul locurilor repartizate pentru 

facultatea respectivă. 

 

 Art. 17. Alegerile, atât pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății, cât și 

pentru reprezentanții studenților în Senatul Universitar, vor fi organizate la nivelul fiecărei 

facultăți, în intervalul orar 1000 - 1800, respectând Calendarul alegerilor. 

 

 Art. 18. Alegerile la nivelul fiecărei facultăți sunt conduse de o comisie formată din: 

- reprezentantul BECS din facultatea respectivă; 

- un student reprezentant al Senatului Universitar sau un student membru al 

Consiliului Facultății; 

- un reprezentant al asociației studențești legal constituite (în cazul în care există 

în facultatea respectivă); 

- prodecanul cu probleme studențești din cadrul facultății, ca observator. 

 

 Membrii comisiei de alegeri din facultate nu au dreptul de a candida pentru nici una 

din structurile de conducere menționate la Art. 5. 

 

 Art. 19. Fiecărei comisii de alegeri din facultate i se va pune la dispoziție de către 

secretariatul facultății listele cu studenții care au drept de vot.  

 

 Art. 20. Validarea primului tur se face în prezenţa a două treimi din studenţii înscrişi 

pe listele de vot. Pentru turul doi, validarea alegerilor se va face indiferent de numărul 

studenţiilor prezenţi la vot. 

 

 Art. 21. Facultățile vor primi, după aprobarea în Senat, numărul total al locurilor 

alocate pentru Consiliul Facultății, respectiv Senat (acestea pot fi distribuite având în vedere 

principiul reprezentativității fiecărui domeniu de studiu). 

 Lista finală pe facultate se va înainta către BECS în termenul limită anunțat. 

 

 Art. 22. (1) Candidaturile pentru Consiliul Facultății se depun la secretariatul 

facultății, conform Calendarului alegerilor aprobat în Senat. Dosarul de candidatură va 

cuprinde scrisoare de intenție și adeverință de student. 

    (2) Candidaturile pentru Senatul Universitar se vor depune, în termenul afișat, 

la registratura universității și vor cuprinde CV (max. 2 pag.), scrisoare de intenție (max. 1 

pag.) și adeverință student. Pe dosarul plic se va înscrie facultatea din partea căreia va candida 

și ciclul de învățământ.  

 

 



 Ministerul Educației Naționale  

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 

 
Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10        Tel: +40 (269\216062  
Sibiu, 550024, România         5    Fax: +40 (269) 217 887 

e-mail: rectorat@ulbsibiu.ro 

www.ulbsibiu.ro 

 

 

 

 
                        (3) Listele cu candidaturile depuse pentru Senat și CF vor fi desemnate 

valide/invalide de către BECS în urma verificării dosarului, respectând Calendarul alegerilor. 

   (4) Candidaturile valide pentru Senat și CF se trec pe buletinele de vot în 

ordine alfabetică.  

 

 Art. 23. (1) Participantul la vot se legitimează cu CI/ BI/ pașaport/ legitimație de 

student vizată și semnează pe lista de prezență. 

     (2) Se votează prin notarea unui „X” în dreptul candidatului preferat de pe 

buletinul de vot, a unui număr de candidați egal cu numărul de locuri repartizat. Buletinele se 

pliază și se introduc în urna de vot. 

    (3) Membrii comisiei de alegeri, la final, trec la deschiderea buletinelor de 

vot. 

    (4) Sunt declarate valide buletinele de vot completate corespunzător, în care s-

a votat un număr mai mic sau egal cu numărul locurilor atribuite fiecărei facultății. Se 

anulează buletinele în care sunt votați mai mulți candidați decât locuri alocate în cadrul 

facultății, atât pentru Senat, cât și pentru CF. 

 

 Art. 24. (1) Se declară aleși ca membrii în Senat și CF, pe locurile repartizate, 

candidații care întrunesc cel mai mare număr de voturi „pentru” valabil exprimate și care au 

obținut majoritatea simplă, calculată raportat la numărul studenților din facultate prezenți la 

vot. 

    (2) În cazul în care, în urma votului, nu s-au ocupat toate locurile din Senat 

sau CF, se organizează un nou tur de scrutin, la o săptămână de la primul tur (conform 

Calendarului alegerilor), la care participă, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute, 

candidații care în primul tur nu au obținut majoritatea simplă de voturi și al căror număr este 

cu unu (1) mai mare față de numărul locurilor rămase neocupate (după caz) în Senat sau CF. 

Sunt declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi, în ordine 

descrescătoare, nefiind necesară îndeplinirea majorității simple, în limita locurilor rămase 

neocupate. 

   (3) În cazul în care, după desfășurarea turului 2, rămân locuri neocupate în 

Senat sau CF, se reia procedura de alegeri, pentru ocuparea locurilor vacante. 

 

 Art. 25. Rezultatul alegerilor la nivelul facultății, împreună cu numele candidaților și 

voturilor aferente fiecărui candidat, se consemnează în procesul verbal al ședinței de alegeri, 

distinct pentru CF și pentru Senat. Procesul verbal va fi întocmit de reprezentantul BECS care 

conduce alegerile. La procesul verbal se atașează listele de prezență la ședință. 
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Art. 26. Procesul verbal va fi semnat de toți membrii comisiei. 

 

 Procesul verbal și listele finale cu rezultatul alegerilor la nivel de facultate vor fi 

înaintate către BECS conform Calendarului alegerilor. Pe liste se trec toți candidații, în 

ordinea descrescătoare a numărului de voturi. 

 BECS, după verificarea respectării procedurii de alegeri, va valida/ invalida rezultatele 

alegerilor. 

 BECS va întocmi listele finale cu rezultatul alegerilor studenților pentru Senat și CF, 

în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute la nivel de universitate, respectiv 

facultate. 

 

 Art. 27. (1) Candidații care nu au obținut un loc eligibil și care au îndeplinit condiția 

de majoritate simplă din numărul voturilor exprimate la nivel de facultate pentru CF, 

respectiv universitate pentru Senat, vor fi considerați pe perioada mandatului ca membri 

supleanți. 

    (2) În cazul vacantării unui loc unui loc eligibil, acesta va fi ocupat de primul 

membru supleant din facultatea respectivă, cu respectarea principiului reprezentativității, iar 

în cazul în care nu există membru supleant se vor organiza alegeri în primele două luni ale 

anului universitar, potrivit prezentului Regulament. 
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CAPITOLUL IV 

Alegerea reprezentantului studenților în Consiliul de Administrație şi 

Biroul Operativ de Senat 

 

 Art. 28. (1) Studentul membru în Consiliul de Administrație va fi ales prin votul 

universal, direct și secret al studenților reprezentanți din Consiliile Facultăților și Senatul 

Universitar. 

    (2) Este necesară înscrierea a minim doi candidați pentru demararea 

procesului de alegere. Candidații vor depune CV, scrisoare de intenție și adeverință de student 

la registratura universității, conform Calendarului de alegeri. 

   (3) Se va organiza o ședință reunită a studenților reprezentanți în funcție. 

Ședința va fi condusă de studentul reprezentant în Biroul Operativ al Senatului, în cazul în 

care acesta se află pe lista de candidați, ședința va fi condusă de decanul de vârsta, membru 

care la data desfășurării alegerilor are vârsta cea mai mare, și va fi asistat de un alt membru, 

care nu se află pe lista de candidați, care va scrie procesul verbal.Validarea candidaturilor se 

va realiza la începutul ședinței reunite, prin vot deschis, respectând principiile prezentului 

regulament. Se consideră valide candidaturile care au întrunit majoritatea simplă. 

   (4) Studenții reprezentanți vor vota în cadrul ședinței reunite studentul 

reprezentant în CA, prin vot secret.Votul se realizează prin intermediul unor buletine albe de 

vot ștampilate pe una dintre fețe. Fiecare alegător va completa un buletin de vot. Se votează 

prin consemnarea numelui complet al candidatului dorit sau „ABȚINERE”. 

   (5) După finalizarea votului, urna va fi deschisă în fața alegătorilor și voturile 

vor fi numărate. Buletinele de vot care conțin însemnări diferite față de cele prezentate 

anterior, vor fi considerate nule. Va fi desemnat reprezentant al studenților în CA candidatul 

care a obținut cel mai mare număr de voturi, fiind necesară îndeplinirea majorității simple. 

   (6) În cazul în care niciun candidat nu îndeplinește majoritatea simplă, se 

organizează o altă ședință, cu aceeași candidați, fiind desemnat reprezentant al studenților în 

CA candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, nefiind necesară îndeplinirea 

majorității simple. 

   (7) Validarea primului tur se face în prezenţa a două treimi din studenţii 

înscrişi pe listele de vot. Pentru turul doi, validarea alegerilor se va face indiferent de numărul 

studenţiilor prezenţi la vot.  

 Art. 29. În cazul vacantării locului reprezentantului studenților în Consiliul de 

Administrație, se vor organiza noi alegeri, în condițiile prezentului regulament. 

            Art. 30. Studentul reprezentant în Biroul Operativ de Senat va fi ales respectând 

aceleaşi principii şi proceduri precum cele privind alegerea studentului reprezentant în 

Consiliul de Administraţie. 
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CAPITOLUL V 

Drepturile și obligațiile reprezentanților studenților în structurile de 

conducere 

 

 Art. 30. Studenții reprezentanți au dreptul: 

1. de a-și exprima liber punctul de vedere; 

2. de a face parte din comisiile de specialitate ale Senatului; 

3. de a propune proiecte de hotărâri pentru Senat, Consiliul de Administrație și 

Consiliul Facultății; 

4. de a se implica în activitatea de învățământ și de a face propuneri pentru buna 

desfășurare a procesului educațional; 

5. de a solicita și de a obține informații de la toate structurile din cadrul 

universității, privind problemele și interesele studenților; 

6. de a participa la organizarea manifestărilor științifice studențești, la proiecte de 

cercetare științifică; 

7. de a cunoște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, taxele de 

cazare și masă și alte taxe administrative percepute de universitate, precum și 

modalitățile de acordare a tuturor tipurilor de burse, a locurilor de cazare și în 

taberele studențești; 

8. de a-și susține gratuit examenele, laboratoarele sau seminarele, dacă acestea s-

au suprapus cu activitățile impuse de calitatea de reprezentant; 

9. de a fi simultan membri în Consiliul de Administrație, Consiliul Facultății și 

Senatul Universitar. 

 

 Art. 31. Studenții reprezentanți au obligația: 

1. de a da dovadă de o bună cunoaștere a problemelor legate de activitățile 

didactice și sociale ale studenților pe care îi reprezintă și de a participa activ la 

soluționarea acestora; 

2. de a reprezenta și de a susține activ interesele studenților din universitate; 

3. de a participa și vota în ședințele Consiliului de Administrație, Senatului, 

respectiv Consiliului Facultății; 

4. de a informa, în timp util, studenții pe care îi reprezintă, despre activitățile 

desfășurate și deciziile luate în cadrul ședințelor convocate; 

5. de a participa la toate activitățile care decurg din funcția pe care o dețin; 
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6. de a păstra periodic contactul cu studenții reprezentanți, prin toate metodele 

care le stau la dispoziție; 

7. de a-și aloca timpul și abilitățile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce 

decurg din calitatea de student reprezentant. 

 

 Art. 32. Toate documentele specifice alegerilor studenților vor fi predate la 

secretariatul general al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

 Art. 33. (1) Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința de Senat din data de 

18.07.2019. 

    (2) La data intrării în vigoare a acestui Regulament se abrogă Regulamentul 

de desfășurare a alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale 

Universității “Lucian Blaga” din Sibiu pentru mandatul 2016 - 2020. 

 

 

Reprezentanți ai studenților în Senatul Universitar, 

Flavia-Elena CIURBEA   

Maria-Daniela NEAMȚU 

 

Reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Inginerie,    

Bogdan-Marius CIUCUR      

  

Reprezentanți ai asociaților studențești din ULBS, 

Mihaela-Roxana AMUZAN        

Daniel BENȚA 
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Anexa 1 

Calendarul alegerilor la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Reprezentanți studenți 

*BECS- Biroul Electoral Central pentru Studenți 

Nr. 

Crt. 

Data/Perioada Activitatea Responsabilități/ Locul de 

desfășurare 

 

 

1. 

01-06 noiembrie 

2019 

-depunere dosare candidaturi 

reprezentanți în CF 

-înregistrare dosare/secretariat 

facultate 

-BECS* 

-depunere dosare candidaturi 

reprezentanți în Senat 

-înregistrare dosare/registratură 

-BECS 

 

2. 

07-08 noiembrie 

2019 

-verificare și validare dosare 

candidaturi reprezentanți în CF 

și Senat 

-BECS 

-sediu BECS 

 

3. 

11 noiembrie 2019 -afișarea listei candidaților 

reprezentanți în CF și Senat 

-BECS 

-sediu BECS, facultăți, site ULBS 

 

4. 

12 noiembrie 2019 -contestații candidaturi 

reprezentanți în CF și Senat 

-BECS 

-depunere contestații între orele 9-

15 sediu BECS 

 

5. 

13 noiembrie 2019  

-soluționare contestații 

-BECS 

-soluționare contestații între orele 

9-15 sediu BECS 

 

6. 

04 decembrie 2019 

(turul I)  

 

09 decembrie 2019 

(turul II) 

-alegeri studenți reprezentanți 

în CF 

-BECS 

-la facultăți 

-alegeri studenți reprezentanți 

în Senat 

-BECS 

-la facultăți 

 

 

7. 

10 decembrie 2019  

-afișarea rezultatelor pentru CF 

-BECS/facultăți 

-sediu BECS, facultăți, site ULBS 

-afișarea rezultatelor pentru Senat -BECS/facultăți 

-sediu BECS, facultăți, site ULBS 

8. 10 decembrie 2019 -contestații -BECS 

-sediu BECS 

9. 11 decembrie 2019 -comunicarea rezultatelor 

finale către CF și Senat 

-BECS 

10. 01-31 martie 2020 -alegerea reprezentantului 

studenților în CA 

-ședința reunită a studenților 

reprezentanți din ULBS 
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Anexa 2 

 

Numărul de locuri alocate pentru studenţi în Consiliile Facultăţiilor şi 

Senatul Universitar 

 

Facultatea Numărul de locuri în 

Consiliul Facultăţii 

Numărul de locuri în 

Senatul Universitar 

Inginerie 9 5 

Litere şi Arte 7 1 

Ştiinţe Socio-umane 9 3 

Teologie 2 1 

Ş.A.I.A.P.M 4 1 

Ştiinţe 5 1 

Drept 3 2 

Ştiinţe economice 5 4 

Medicină 10 3 

IOSUD - 1 

TOTAL 54 22 

 

Notă: Numărul de locuri pentru studenţii reprezentanţi în Senat, pentru mandatul 2020-2024, 

s-a stabilit după o normă de reprezentare 651 studenţi pentru un loc în Senat.  


