
 

 

Calendarul alegerilor 2019 -2020 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii Data/Perioada 

1.  

 

Desemnarea Biroului electoral al universității pentru alegerile din 18 martie 

2020 
11 octombrie 2019 

2.  Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector, pentru funcţia de 

director de departament, pentru membrii în consiliile departamentelor, 

pentru membrii consiliilor facultăţilor şi pentru membrii senatului 

universitar 

decembrie 2019 – ianuarie 2020 

3.  Afişarea listelor de vot şi a locaţiei secţiilor de votare corespunzătoare 01-10 februarie 2020 

4.  

Alegeri pentru reprezentanţii studenţilor în consiliile de facultăţi şi în senat 

Turul I: 

7 februarie 2020 

Turul II: 

10 februarie 2020 (daca este cazul) 

5.  Întâlniri cu alegătorii pentru prezentarea programelor manageriale ale 

candidaților pentru funcția de Rector 
10-25 februarie 2020 

6.  
Alegerea prin vot universal, direct, secret și egal a Consiliilor 

departamentelor, a Directorilor de departamente, a Consiliilor facultăților, a 

Senatului universitar și a Rectorului universității 

Turul I: 

18 martie 2020 

Turul II: 

20 martie 2020 (daca este cazul) 

7.  Alegerea componenței Biroului electoral al universității pentru alegerea 

presedintelui Senatului universitar 
27 martie 2020 

8.  Depunerea candidaturilor pentru președintele Senatului 28 martie – 02 aprilie 2020 

9.  Alegerea președintelui Senatului și validarea acestuia de catre Senatul nou 

ales 
03 aprilie 2020 

10.  Validarea rezultatelor alegerilor pentru membrii Consiliilor 

departamentelor, pentru funcțiile de Directori de departamente, pentru 

membrii Consiliilor facultăților, pentru membrii Senatului universitar și a 

Rectorului universității 

03 aprilie 2020 

11.  Publicarea rezultatelor alegerilor pe site-ul universității 06 aprilie 2020 

12.  Transmiterea la MEC a dosarului privind alegerea rectorului 09 aprilie 2020 

13.  Confirmarea rectorului de către MEC aprilie – mai 2020 

14.  Informarea Senatului de către rector privind numirea prorectorilor 

Aprobarea metodologiei de concurs pentru selectarea decanilor 

Numirea prorectorilor de către rector 

mai - iunie 2020 

15.  Publicarea concursului pentru selectarea decanilor mai - iunie 2020 

16.  Desemnarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de decani mai - iunie 2020 

17.  Înscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de decan mai - iunie 2020 

18.  Avizarea de către consiliile facultăților a candidaților care întrunesc 

condițiile de participare la concurs pentru ocuparea funcției de decan 
mai - iunie 2020 

19.  Desfășurarea concursului pentru selectarea decanilor mai - iunie 2020 

20.  Informarea senatului asupra conducerii facultăților mai - iunie 2020 

21.  Numirea decanilor mai - iunie 2020 

22.  Numirea prodecanilor de către decani mai - iunie 2020 

 

       Președintele Senatului, 

    Prof. univ. dr. Ion Scurtu 

       Secretar Științific Senat, 

Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu  

                        


