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Calendarul alegerii noilor structuri și funcții de conducere 
Mandatul 2020-2024  

 

Procedura Data / Perioada 

Ședința Senatului privind stabilirea calendarului, 
cotelor de reprezentare și aprobarea Metodologiei 
privind alegerile pentru mandatul 2020-2024  
Desemnarea Biroului Electoral al UA 

octombrie 2019 

Informarea comunității academice privind alegerile octombrie 2019 – februarie 2020 

Afișarea listelor electorale Până la data de 15 noiembrie 

I. Alegeri pentru reprezentanții studenților 

Depunerea candidaturilor: 2 – 9 decembrie 2019 

Desfășurarea  alegerilor reprezentanților 
studenților: 

11 decembrie 2019, orele 9-16 

Publicarea rezultatelor alegerilor: 12 decembrie 2019 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin 
pentru alegerea reprezentanților studenților: 

17 decembrie 2019, orele 9-16 

II. Alegerea membrilor în Consiliului departamentului, în Consiliului facultății, în 
Senatul universității. Alegerea Directorului de Departament 

Depunerea candidaturilor pentru funcția de 
Director de departament: 
Publicarea documentelor candidaților: 

6 - 9 ianuarie 2020 

Validarea candidaturilor și comunicarea 
rezultatului: 

10 ianuarie 2020 

Data desfășurării alegerilor: 15 ianuarie 2020, orele 9-16 

Publicarea rezultatelor alegerilor:  16 ianuarie 2020 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin: 22 ianuarie 2020, orele 9-16 

Validarea de către Senatul în exercițiu a alegerilor 
noilor structuri și a Directorului de departament:  

23 ianuarie 2020 

III. Alegerea Președintelui Senatului 

Depunerea candidaturilor pentru funcția de 
Președinte al Senatului: 
Publicarea documentelor candidaților: 

27 - 30 ianuarie 2020 

Validarea candidaturilor și comunicarea 
rezultatului: 

31 ianuarie 2020 

Ședința de constituire a noului Senat și alegerea 
Președintelui Senatului: 

5 februarie 2020 

IV. Alegerea Rectorului 

Depunerea candidaturilor: 
Publicarea documentelor candidaților: 

6 – 13 februarie 2020 

Validarea candidaturilor și comunicarea 
rezultatului: 

14 februarie 2020 

Desfășurarea alegerilor: 19 februarie 2020, orele 9-16  

Publicarea rezultatelor alegerilor: 20 februarie 2019 

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin 
pentru alegerea Rectorului: 

26 februarie 2020, orele 9-16 

Validarea alegerilor Rectorului de către Senat:  27 februarie 2020 

Perioada de confirmare a Rectorului 1 – 30 martie 2020 

Selecția decanului 
Numirea prorectorului 

15 zile de la data confirmării 
rectorului 

Eventuale contestații ale candidaților la funcțiile de conducere sau cu privire la procedura de vot se depun la 

Biroul electoral în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului. 

 


