Actualizare Calendar alegeri academice 2011-2012
pentru Consiliul facultatii, Senatul universitar si Rector
I. Alegeri membri in Consiliul facultatii
Nr.
crt.

Termene

Participă

Responsabili

cel mai tarziu
18 noiembrie
2011

cadre didactice,
cercetatorii si
studentii

Decanul

cel mai tarziu
18 noiembrie
2011

studentii

Studentul
membru in Senat

23 noiembrie
2011

cadre didactice,
cercetatorii si
studentii

individual

4.

Daca dupa data limita prevazuta pentru
depunerea candidaturilor nu se inregistreaza
un numar de candidati cel putin egal cu norma
de reprezentare, colectivul departamentului,
respectiv studentii, se intrunesc in sedinte
pregatitoare. Prin propunerea membrilor
departamentului (respectiv a studentilor) si cu
consimtamantul celui propus se depun
candidaturi.

2 decembrie
2011

cadre didactice,
cercetatorii si
studentii

Directorul de
departament /
Studentul
membru in Senat

5.

Colectivul departamentului isi desemneaza,
prin vot secret si direct, ordinea candidatilor
pentru functia de membru in Consiliul
facultatii. Lista candidatilor se va inainta
conducerii executive a facultatii.

30 noiembrie5 decembrie
2011

cadre didactice
si cercetatorii

Directorul de
departament

6.

1. Sedinta de alegeri pentru membri (cadre
didactice si cercetatori) in Consiliul facultatii.
2. Sedinta de alegeri pentru membri
(studenti) in Consiliul facultatii.

7 decembrie16 decembrie
2011

7.

Eventualele contestatii depuse la Registratura
universitatii in termen de 24 de ore de la data
desfasurarii alegerilor la nivel de facultate, vor
fi transmise B.E.U. in termen de 24 de ore de
la data desfasurarii alegerilor. B.E.U. va
prezenta un raport Senatului universitar, care
se va pronunta, pe baza propunerilor B.E.U.,
in sedinta de Senat.

8.

Lista nominala a membrilor Consiliului
facultatii nou format este validata in sedinta
Senatului universitar.

1.

2.

3.

Etapa
Sedinta Consiliului facultatii pentru stabilirea
nr. de membri in noul Consiliu si a
reprezentantivitatii departamentelor (se va tine
cont de reprezentarea studentilor (min. 25%)
si de faptul ca se vor rezerva locuri de membri
in Consiliu pentru directorii de departamente,
decan si prodecani). Se va afisa metodologia
de alegeri la avizier.
Sedinta studentilor, membri in CF si asociatii
studentesti,
pentru stabilirea Comisiei de
alegeri si a normei de reprezentare. Datele
precizate in Art. 68. din Regulamentul de
alegeri vor fi afisate la avizier.
Depunerea candidaturilor pentru functia de
membru in Consiliul facultatii 1. Termenul
limita este 23 noiembrie 2011, ora 15:00.

cadre didactice
si cercetatorii /
studentii

1. Decanul /
2. Comisia de
alegei

19 decembrie
2011

membrii
Senatului
universitar

Rectorul /
Presedintele
B.E.U.

19 decembrie
2011

membrii
Senatului
universitar

1. Decanul /
2. Comisia de
alegeri /
Secretarul
stiintific al

Senatului
9.

Decanul selectat prin concurs, numeste
prodecanii, dupa consultarea Consiliului
facultatii.
1

1 aprilie-15 mai
2012

membrii
Consiliului
facultatii

Decanul

formularul se inregistreaza la registratura universitatii si se depune la facultate.

II. Alegeri membri in Senatul universitar
Nr.
crt.

Etapa

Termene

Participă

Responsabili

1.

Sedinta Senatului universitar in care se
stabileste Biroul electoral universitar (B.E.U.).
Studentii din B.E.U. constituie Comisia de
organizare a alegeilor studentilor.

14 noiembrie
2011

membrii
Senatului
universitar

Rectorul

19 decembrie–
23 decembrie
2011

studentii

individual

9 ianuarie20 ianuarie2012

cadre didactice
si cercetatorii

individual

2.

3.

4.

Depunerea candidaturilor 2 pentru functia de
membru in Senatul universitar (studentii).
Termenul limita este 23 decembrie 2011, ora
15:00.
Depunerea candidaturilor 3 pentru functia de
membru in Senatul universitar (cadrele
didactice si cercetatorii). Termenul limita este
20 ianuarie 2012, ora 15:00.
Daca dupa data limita prevazuta pentru
depunerea candidaturilor nu se inregistreaza
un numar de candidati cel putin egal cu norma
de reprezentare, Consiliul facultatii, respectiv
studentii, se intrunesc in sedinte pregatitoare.
Prin propunerea membrilor Consiliului facultatii
(respectiv a studentilor) si cu consimtamantul
celui propus se depun candidaturi.

5.

Sedinta
Consiliului
facultatii
pentru
desemnarea, prin vot secret si direct, a ordinii
candidatilor pentru functia de membru in
Senatul universitar. Lista candidatilor se va
inainta B.E.U. prin Registratura.

6.

Sedinta studentilor, membri in Consiliul
facultatii, pentru desemnarea, prin vot secret
si direct, a ordinii candidatilor studenti pentru
functia de membru in Senatul universitar. Lista
candidatilor studenti se va inainta in 10
ianuarie 2012 B.E.U. prin Registratura.

7.

Conducerea universitatii va organiza cel puţin
o dezbatere publica pentru informarea
comunităţii academice asupra alegerilor şi
implicaţiilor care decurg din aceasta.

8.

Primul tur de scrutin pentru alegerea
membrilor (studenti) in Senatul
universitar.
Lista membrilor (studenti) in Senatul
universitar se va inainta B.E.U. prin
Registratura.

23 ianuarie
2012
cadre didactice
si cercetatorii
9 ianuarie10 ianuarie
2012
studentii

23 ianuarie25 ianuarie
2012

1. cadre
didactice si
cercetatorii /
2. studentii

1. Decanul /
2. Studentul
membru in Senat

membrii
Consiliului
facultatii

Decanul

9 ianuarie10 ianuarie
2012

studentii

Studentii membri
in Consiliul
facultatii /
Presedintele
studentilor din
Senat

9 ianuarie27 ianuarie
2012

cadre didactice,
cercetatorii si
studentii

Rectorul

studentii

B.E.U. /
Comisie studenti /
Presedintele
studentilor din
Senat

16 ianuarie
2012

9.

10.

11.

Daca este cazul, al doilea tur de scrutin pentru
alegerea membrilor (studenti) in Senatul
universitar.

18 ianuarie
2012

Eventualele contestatii se vor adresa B.E.U. in
termen de 24 de ore de la data desfasurarii
alegerilor care le va solution in maximum 24
de ore.

18 ianuarie
2012
(Turul I)
20 ianuarie
2012
(Turul II)

Lista nominala a membrilor (studenti) in
Senatul universitar nou ales este validata in
sedinta Senatului universitar in exercitiu.

23 ianuarie
2012

Eventual sedinta extraordinara de Senat, daca
Lista nominala a membrilor (studenti) in
Senatul universitar nu poate fi validata in
23.01.2012.

30 ianuarie
2012
sedinta
extraordinara
de Senat

studentii

B.E.U. /
Comisie studenti/
Presedintele
studentilor din
Senat

membrii
B.E.U.

Presedintele
B.E.U.

membrii
Senatului
universitar

Presedintele
B.E.U. /
Secretarul stiintifc
al Senatului

studentii
membri in
Senatul
universitar

Decanul de
varsta al
studentilor
membri in Senat

cadre didactice
si cercetatorii

B.E.U.

12.

Sedinta studentilor membri in Senatul
universitar pentru alegerea Presedintelui
studentilor in Senat, vicepresedintelui si al
secretarului studentilor in Senatul universitar.

13.

Primul tur de scrutin pentru alegerea
membrilor (cadre didactice si cercetatori) in
Senatul universitar.

14.

Al doilea tur scrutin, dacă va fi cazul, pentru alegerea membrilor
(cadre didactice şi de cercetare) în Senatul universitar va fi
organizat în data de 11.02.2012 cu excepţia cazului în care,
conform pct. 3.II.2 de la Alegeri pentru functia de Rector, se
organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Rectorului în
data de 17.02.2012. În acest din urmă caz, al doilea tur de
scrutin pentru alegerea membrilor (cadre didactice şi de
cercetare) în Senatul universitar va fi organizat tot în
17.02.2012.

cadre didactice
si cercetatorii

15.

Eventualele contestatii se vor adresa B.E.U. in
Cel mai tarziu in
termen de 24 de ore de la data desfasurarii
urmatoarea zi
alegerilor. B.E.U. va prezenta un raport
lucratoare de la
Senatului universitar, care se va pronunta, pe
depunerea
baza propunerilor B.E.U. in sedinta de Senat.
contestatiei

Membrii
B.E.U. /
membrii
Senatului
universitar

Presedintele
B.E.U.

16.

Lista nominal a membrilor (cadre didactice si
cercetatori) Senatului universitar nou format
este validata in sedinta Senatului universitar in
exercitiu.

Cel mai tarziu
27 februarie
2012

membrii
Senatului
universitar
in exercitiu

Presedintele
B.E.U. /
Secretarul stiintifc
al Senatului

17.

Sedinta Senatului universitar nou ales pentru
alegerea Presedintelui Senatului universitar.

27 februarie
2012

membrii
Senatului
universitar
nou ales

2, 3

La data primei
sedinte a noului
Senat
universitar
8 februarie
2012

B.E.U.

Decanul de
varsta
(daca nu candideaza)

formularul de candidatura se inregistreaza la registratura universitatii si se depune la
facultate.

III. Alegeri pentru functia de Rector
Nr.
crt.

Etapa

Termene

Participă

Responsabili

1.

Depunerea candidaturilor pentru functia de
Rector. Termenul limita este 20 ianuarie
2012, ora 15:00.

9 ianuarie20 ianuarie2012

cadre didactice si
cercetatorii

individual

8 februarie
2012

cadre didactice,
cercetatorii si
reprezentantii
studentilor in
Senatul universitar
si Consiliile
facultatilor

Primul tur
Rectorului.

de

scrutin pentru

alegerea

2.

B.E.U.

Daca alegerea Rectorului nu s-a finalizat in 8 februarie
2012 va fi abordata urmatoarea etapa astfel:

3.

I) cel puţin 2 candidaţi
1) dacă în data de 08.02.2012 nu este realizată
condiţia de cvorum (adică nu participă cel puţin jumătate
din numărul total de electori) se va organiza un nou tur de
scrutin în data de 11.02.2012. Dacă la această dată nici un
candidat nu obţine majoritatea voturilor “pentru” se va
organiza un nou tur de scrutin în 15.02.2012;
2) dacă în data de 08.02.2012 este realizată
condiţia de cvorum dar nici un candidat nu obţine
majoritatea voturilor “pentru” se va organiza un nou tur de
scrutin în 11.02.2012.
II) 1 candidat
1) dacă în data de 08.02.2012 nu este realizată
condiţia de cvorum se va organiza un nou tur de scrutin în
data de 11.02.2012. Dacă la această dată candidatul nu a
obţinut majoritatea voturilor „pentru”, până în 17.02.2012 se
pot depune noi candidaturi şi se va organiza un nou tur de
scrutin în 21.02.2012;
2) dacă în data de 08.02.2012 este realizată
condiţia de cvorum dar candidatul nu obţine majoritatea
voturilor “pentru”, până în 15.02.2012 se pot depune noi
candidaturi şi se va organiza un nou tur de scrutin în
17.02.2012.

4.

Eventualele contestatii se vor adresa
Senatului in termen de 24 de ore de la data
desfasurarii alegerilor. Senatul universitar va
desemna o comisie de analiza si se va
pronunta, pe baza propunerilor comisiei, in
maximum 3 zile lucratoare.

5.

Transmiterea la MECTS a documentelor
necesare validarii Rectorului.

6.

Dupa consultarea Senatului universitar,
rectorul, confirmat, numeste prorectorii.

7.

Selectarea prin concurs a Decanilor
(Consiliul facultatii are obligatia de a aviza
minimum 2 candidati).

cadre didactice,
cercetatorii si
reprezentantii
studentilor in
Senatul universitar
si Consiliile
facultatilor

Cel mai
tarziu in
urmatoarea
zi lucratoare
de la
depunerea
contestatiei

membrii Senatului
universitar
nou ales

1 martie
2012

-

1 aprilie-15
mai 2012
1 aprilie-15
mai 2012
termen

membrii Senatului
universitar
candidatii si
comisia de
examinare

B.E.U.

Decanul de
varsta

Presedintele
Senatului
universitar
Rectorul
Rectorul

stabilit de
rectorul nou
ales
8.

Sedinta Consiliului de administratie pentru
dezbaterea programului managerial si
situatia D.G.A.

1 aprilie-15
mai 2012

membrii
Consiliului de
aministratie

Rectorul

IV. Liste de votare
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Etapa
Pregatire liste de votare cu persoanele cu
drept de vot pentru alegere membri (cadre
didactice si cercetatori) in Consiliul facultatii.

Pregatire liste de votare cu persoanele cu
drept de vot pentru alegere membri (studenti)
in Consiliul facultatii.

Pregatire liste de votare cu persoanele cu
drept de vot pentru alegere membri (studenti)
in Senatul universitar.

Pregatire liste de votare cu persoanele cu
drept de vot pentru alegere membri (cadre
didactice si cercetatori) in Senatul universitar.
Pregatire liste de votare cu persoanele cu
drept de vot pentru alegere Rector.

4

Termene

25 noiembrie
2011

25 noiembrie
2011

Participă

Responsabili

angajati DRU /
reprezentant
conducerea
executive a
facultatii

Sef serviciu DRU /
Presedinte B.E.U.

Secretar sef
facultate /
membrii
Comisiei de
alegeri

19 decembrie
2011

membrii
B.E.U.

19 decembrie
2011

membrii
B.E.U.

25 ianuarie
2012

membrii
B.E.U.

B.E.U. /
Presedintele
studentilor din
Senat
Presedinte B.E.U. /
Presedintele
studentilor din
Senat
Presedinte B.E.U.
Presedinte B.E.U. /
Presedintele
studentilor din
Senat

Calitatea de membru in Comisiile de organizare a alegerilor academice nu
genereaza incompatibilitati sau conflicte de interese cu detinerea unei functii de
conducere sau a calitatii de membru in organisme de conducere.

