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CALENDARUL  
alegerilor pentru funcţiile şi structurile de conducere din cadrul UMFT 

 

2 – 5 noiembrie 2015 

 

Alegerea coordonatorilor de disciplină 

16 – 19 noiembrie 2015 Alegeri la nivelul departamentelor 

 

 Directorul departamentului 

 Consiliul departamentului 

 propuneri candidaţi pentru Consiliul facultăţii 

 propuneri candidaţi pentru Senatul universitar 

 

20 noiembrie 2015 Anunţarea rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor  

 

Afişarea pe site-ul universităţii a listelor cuprinzând candidaţii pentru calitatea de 

membru în consiliul facultăţii şi în Senat 

 

23 noiembrie 2015 

 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual pentru funcţia de director 

de departament şi pentru calitatea de membru în consiliul departamentului  

 

14 ianuarie 2016 Desfăşurarea alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultăţii şi în 

Senat (primul tur de vot) 

 

21 ianuarie 2016 

 

Desfăşurarea alegerilor pentru calitatea de membru în consiliul facultăţii şi în 

Senat (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 

 

15/22 ianuarie 2016 Afişarea pe site-ul universităţii a rezultatelor pentru calitatea de membru în 

consiliul facultăţii şi în Senat 

 

18/25 ianuarie 2016 Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual pentru calitatea de 

membru în consiliul facultăţii şi în Senat 

 

28 ianuarie 2016 Alegerea preşedintelui noului Senat, şedinţa va fi condusă de decanul de vârstă al 

senatorilor aleși 

  

1-12 februarie 2016 (ora 

15.00) 

 

Depunerea candidaturilor şi afişarea pe site-ul universităţii a candidaturilor pentru 

ocuparea funcţiei de Rector, dosarul conține: 

a) CV; 

b) planul managerial; 

c) planul operațional. 

 

17, 18, 19 februarie 2016 Dezbateri publice privind planul manegerial al candidaţilor pentru ocuparea 

funcţiei de Rector în domeniile educaţie, cercetare şi social-administrativ. 

Dezbaterile vor fi organizate şi conduse de către Preşedintele Senatului universitar 

nou-ales. 
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22 februarie 2016 Alegerea rectorului (primul tur de vot) 

  

29 februarie 2016 Alegerea rectorului (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 

 

1 martie 2016 

 

Afișarea rezultatelor alegerilor pentru ocuparea funcției de rector 

 

Finalizarea raportului privind alegerile pentru noul mandat şi transmiterea 

raportului la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiiţifice în vederea confirmării 

rectorului desemnat în urma alegerilor. 

 

ulterior confirmării 

rectorului 

Numirea prorectorilor 

 

Alegerea decanilor prin concurs 

 

Numirea prodecanilor 

 


