
ANEXA NR. 5 – CALENDARUL ALEGERILOR 

 
Aprobat cu modificări în Senat  27.02.2020 

DIRECTORUL DE DEPARTAMENT ȘI MEMBRII CONSILIILOR 

DEPARTAMENTELOR 

 

- 11 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Director 

de departament și pentru membru în Consiliul departamentului; 

- 17 februarie 2020 - alegeri la nivelul departamentelor didactice și de cercetare, respectiv a 

consiliului departamentului și a directorului departamentului (turul doi de scrutin în 18 

februarie 2020); 

- 19 februarie 2020 - validarea alegerilor de la nivelul departamentelor (directorul de departament 

și membrii consiliilor departamentelor) în consiliile facultăților aflate în funcție; 

- 24 februarie 2020 – ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea alegerilor de la nivelul 

departamentelor (directorul de departament și membrii consiliilor departamentelor);  

  

MEMBRII CONSILIILOR FACULTĂȚILOR 

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru 

în Consiliul facultății; 

- 20 februarie 2020 - alegeri pentru membri ai consiliilor facultăților (turul doi de scrutin în 

21 februarie 2020); 

- 24 februarie 2020 – ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor consiliilor 

facultăților;   

 

MEMBRII SENATULUI 

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru 

în Senat; 

- 20 februarie 2020 – alegerea membrilor Senatului (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020); 

- 24 februarie 2020 – ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor Senatului nou 

ales; 

 

MEMBRII CSUD 

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru 

în CSUD (1 reprezentant al conducătorilor de doctorat și 1 reprezentant al doctoranzilor); 

- 20 februarie 2020 – alegerea membrilor CSUD  - 1 reprezentant al conducătorilor de 

doctorat și 1 reprezentant al doctoranzilor (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020); 

- 24 februarie 2020 – ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor CSUD nou 

aleși;   

 

RECTOR 

- 20 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector; 

- 26 februarie 2020 – primul tur de scrutin pentru alegerea rectorului. Turul doi de scrutin 

pentru alegerea Rectorului 27 februarie 2020; 

 



 

 

PRORECTORI 

- 12 martie 2020 – numirea prorectorilor cu consultarea Senatului nou ales, după numirea 

rectorului prin ordin de ministru; 

DECANI 

- 13 martie 2020 – data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan; 

- 16 martie 2020 – avizarea candidaturilor pentru funcția de decan în Consiliile facultăților nou 

alese; 

- 26 martie 2020 – organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de decan; 

- 30 martie 2020 – ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru desemnarea 

decanilor. 

DIRECTORI CENTRE ADMINISTRATIV-FUNCȚIONALE 

- 13 martie 2020 – data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de 

directorilor ai centrelor administrativ-funcționale; 

- 27 martie 2020 – organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai 

centrelor administrativ-funcționale; 

- 30 martie 2020 – ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru ocuparea 

funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale;   

 

PRODECANI 

- 31 martie 2020 – numirea prodecanilor cu consultarea Consiliilor facultăților nou alese. 

 

 


