
 

 

ANEXA 1 la Metodologia alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere 

 

CALENDARUL ALEGERILOR STRUCTURILOR ȘI FUNCȚIILOR DE CONDUCERE  

MANDATUL 2016-2020 
Nr. 
crt. 

CALENDAR DATE LIMITĂ 

1. Publicarea pe web a metodologiei de alegeri aprobată de Senat și declanșarea alegerilor 27/11/2015 
2. Alegerea Directorului de 

Departament, a 

Consiliului 

Departamentului și 

nominalizarea 

candidaților pentru 

Consiliul Facultății și 

pentru Senat, conform 

normei de reprezentare. 

Depunerea planurilor manageriale și a CV-urilor de către candidații la funcția de Director de Departament 13-19/02/2016 
Orele 8,00-16,00 

la Biroul Electoral 
Publicarea pe portal a planurilor manageriale si a CV-urilor 20/01/2016 

ora 20:00 

Consultarea documentelor depuse pe site-ul www.institutadventist.ro 21-24/01/2016 

Desfășurarea alegerilor la nivelul departamentului 
 Alegerea Directorului de Departament 

 Alegerea Consiliului Departamentului 

 Nominalizarea candidaților pentru Consiliul Facultății (membri, conform normei de reprezentare și membri 

supleanți) 

 Nominalizarea candidaților pentru Senatul Universitar (membri, conform normei de reprezentare și membri 

supleanți) 

Predarea dosarelor cu rezultatul alegerilor la Biroul Electoral 

25/01/2016 

CONTESTAȚII Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la procedura, la 

incompatibilități neluate în considerație, la prevederi ale Cartei și ale Metodologiei de care nu s-a ținut cont 
26/01/2016 

Răspuns la contestații Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluția data de Biroul Electoral. 
Toate cazurile se pun în discuția Biroului Senatului. 27/01/2016 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual 28/01/2016 
3. Alegerea Consiliului 

Facultății, Senatului 

Desfășurarea alegerilor la nivelul colectivelor de studenți pentru reprezentanții (membri și 
membri supleanți) în Consiliul Facultăților și Senat, conform normei de reprezentare 

18-20/01/2016 

http://www.institutadventist.ro/


Nr. 
crt. 

CALENDAR DATE LIMITĂ 

Universității, 

Președintelui Senatului 

și a Rectorului 

Alegeri la nivel de facultate: 
 Alegerea reprezentanților Departamentelor în Consiliul Facultății prin votul întregii comunități academice 

Alegeri la nivel de Senat: 

 Alegerea membrilor ș a membrilor supleanți ai Senatului prin votul întregii comunități academice 

18-27/01/2016 

CONTESTATII Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la procedura, la 

incompatibilități neluate în considerație, la prevederi ale Cartei și ale Metodologiei de care nu s-a ținut cont. 
28/01/2016 

Răspuns la contestații Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluția dată de Biroul Electoral. 
Toate cazurile se pun în discuția Biroului Senatului. 29/01/2016 

  Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual 29/01/2016 
Repetarea alegerilor la nivel de facultate și Senat dacă este cazul și validarea rezultatelor de către Senatul 

actual 
29/01/2016 

Depunerea planurilor manageriale și a CV-urilor de către candidații la funcția de Rector 25-29/01/2016 
Publicarea pe site a planurilor manageriale și a CV-urilor 29/01/2016 
Consultarea documentelor depuse pe site-ul www.institutadventist.ro 01-14/02/2016 

 Alegerea Rectorului prin votul întregii comunități academice a universității 17/02/2016 

CONTESTATII la rezultatul alegerii rectorului 

Se depun în scris-semnate olograf-la Biroul Electoral. Se pot referi la procedură, la incompatibilități 

neluate în considerație, la prevederi ale Cartei și ale Metodologiei de care nu s-a ținut cont 
18/02/2016 

Răspuns la contestații Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluția data de Biroul Electoral. 
Toate cazurile se pun în discuția Biroului Senatului. 19/02/2016 

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual 23/02/2016 

Constituirea noului Senat 24/02/2016 
Desfășurarea turului 2 (daca e cazul) pentru: 

 Alegerea rectorului 

 Contestații 

 Validarea rezultatelor de către senatul actual 

22 - 26/02/2016 

 Alegerea Președintelui Senatului, de către membrii senatului 24/02/2016 

Transmiterea la M.E.N. a documentelor necesare validării rectorului 4/03/2016 
Intrarea în activitate a noului senat Data confirmării 

Rectorului 

4. Perioada de confirmare a rectorului la M.E.N. 04/03 - 04/04/2016 

5 Numirea decanului 
Data confirmării 

Rectorului – 

15.05.2012 Președinte Senat, 

Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan 

http://www.unitbv.ro/

