
Calendar alegeri academice 2019-2020 

 
Având in vedere L.E.N. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, Ordin MECS 

3751/29.04.2015, Carta Universității din Oradea – Anexa 2, respectiv Metodologia pentru 
organizarea și desfășurarea alegerilor academice 2019-2020 actualizată, Senatul universitar 
stabilește următorul Calendar al alegerilor academice 2019-2020 la Universitatea din Oradea. 

 

 
Alegeri la nivelul departamentelor 

 
Nr. 

crt. 
Etapa Termene Responsabili 

1. 
Depunerea candidaturilor (minim 15 zile 
înainte de data desfășurării ședinței de alegeri 
conform art.27 din Anexa 2 la Carta UO) 

27 septembrie 
2019 

ora 15 

Decanul 
reprezentantul 
studenților in 

Senat 

2. 

Desfășurarea alegerilor la nivelul 
departamentelor. 
In termen de maxim 24 de ore din momentul 
finalizării alegerilor se pot depune eventuale 
contestații. 

14-18 
octombrie 2019 

Decanul 
reprezentantul 
studenților in 

Senat 

3.  
Validarea rezultatelor alegerilor la nivelul 
departamentelor de către Consiliul facultăților 
si transmiterea către Senatul universitar. 

21 octombrie –  
23 octombrie 

2019 

Decanul 
reprezentantul 
studenților in 

Senat 

4. Validarea rezultatelor alegerilor la nivelul 
departamentelor de către Senatul universitar 

28 octombrie 
2019* 

Senatul 
universitar 

* Consiliile departamentelor și Directorii de departament nou aleși își încep mandatul la data de 1 noiembrie 
2019 

Alegeri membri in Consiliul facultății 
 

Nr. 

crt. 
Etapa Termene Participă Responsabili 

1. 

Ședința Consiliului facultății pentru stabilirea 
nr. de membri in noul Consiliu si a cotelor de 
reprezentare Se va afișa metodologia de 
alegeri la avizier. 

cel mai târziu 
15 noiembrie 

2019 

cadre didactice 
titulare, 

cercetători si 
studenți 

Decanul 

 

2. 

Ședința studenților, membri in CF si asociații 
studențești, pentru stabilirea Comisiei de 
alegeri. Datele precizate in Art. 68. din 
Regulamentul de alegeri vor fi afișate la 
avizier. 

cel mai târziu 
15 noiembrie 

2019 
studenți 

Studentul 
membru in 

Senat 

3. 
Depunerea candidaturilor pentru funcția de 

membru in Consiliul facultatii1. 

22 noiembrie  
2019, ora 15:00 

cadre didactice 
titulare, 

cercetători si 
studenți 

individual 



4. 

Daca după data limita prevăzută pentru 
depunerea candidaturilor nu se înregistrează 
un număr de candidați cel puțin egal cu de 
doua ori norma de reprezentare (pentru a avea 
suficienți membri de rezerva), colectivul 
departamentului, respectiv studenții, se 
întrunesc in ședințe pregătitoare. Prin 
propunerea membrilor departamentului 
(respectiv a studenților) si cu consimțământul 
celui propus se depun candidaturi. 

26 noiembrie 
2019 

cadre didactice 
titulare, 

cercetători si 
studenți 

Directorul de 
departament / 

Studentul 
membru in 

Senat 

5. 

Colectivul departamentului își desemnează, 
prin vot secret si direct, ordinea candidaților 
pentru funcția de membru in Consiliul facultății. 
Lista candidaților se va înainta conducerii 
executive a facultății. 

27 noiembrie- 
4 decembrie 

2019 
 

cadre didactice 
titulare si 

cercetătorii 

Directorul de 
departament 

6. 

1. Ședința de alegeri/scrutinul pentru membri 
(cadre didactice si cercetători) in Consiliul 
facultății.  
2. Ședința de alegeri/scrutinul pentru membri 
(studenți) in Consiliul facultății. 

9 decembrie- 
11 decembrie 

2019 

cadre didactice 
titulare si 

cercetătorii / 
studenții 

1. Decanul / 
2. Comisia de 

alegeri 

7. 

Eventualele contestații depuse la Registratura 
universității in termen de 24 de ore de la data 
desfășurării alegerilor la nivel de facultate, vor 
fi transmise B.E.U. in termen de 24 de ore de 
la data înregistrării. B.E.U. va prezenta un 
raport Senatului universitar, care se va 
pronunța, pe baza propunerilor B.E.U., in 
ședința de Senat. 

16 decembrie 
2019 

membri ai 
Senatului 
universitar 

Rectorul / 
Președintele 

B.E.U. 

8. 
Lista nominala a membrilor Consiliului 
facultății nou format este validata in ședința 
Senatului universitar. 

16 decembrie 
2019 

membri ai 
Senatului 
universitar 

1. Decanul / 
2. Comisia de 

alegeri / 
Secretarul 
științific al 
Senatului 

9. 
Decanul selectat prin concurs, numește 
prodecanii, după consultarea Consiliului 
facultății. 

În primele două 

luni 

după numirea 

Rectorului 

membri ai 
Consiliului 
facultății 

Decanul 

 

1 formularul se înregistrează la registratura universității si se depune la facultate. 
 

Alegeri membri in Senatul universitar 
 

Nr. 

crt. 
Etapa Termene Participă Responsabili 

1. 

Ședința Senatului universitar in care se 
actualizează componenta Biroului electoral 
universitar (B.E.U.). Studenții din B.E.U. 
constituie Comisia de organizare a alegerilor 
studenților. 

12 septembrie 
2019 

membri ai 
Senatului 
universitar 

Rectorul 
Președintele 

Senatului 

2. 
Depunerea candidaturilor2 pentru funcția de 
membru in Senatul universitar (studenții). 

16 decembrie– 
20 decembrie 

2019 
studenți individual 



Termenul limita este 20 decembrie 2019, ora 
12:00. 

3. 

Depunerea candidaturilor 3 pentru funcția de 
membru in Senatul universitar (cadrele 
didactice si cercetătorii). Termenul limita este 
17 ianuarie 2020, ora 12:00. 

13 ianuarie- 
17 ianuarie- 

2020 

cadre didactice 
titulare si 

cercetători 
individual 

4. 

Daca după data limita prevăzută pentru 
depunerea candidaturilor nu se înregistrează 
un număr de candidați cel puțin egal cu de doua 
ori norma de reprezentare (pentru a avea 
suficienți membri de rezerva), Consiliul 
facultății, respectiv studenții, se întrunesc in 
ședințe pregătitoare. Prin propunerea 
membrilor Consiliului facultății (respectiv a 
studenților) si cu consimțământul celui propus 
se depun candidaturi.  

22 ianuarie-25 
ianuarie 

2020 
cadre didactice 

titulare si 
cercetătorii 

 
6 ianuarie- 
10 ianuarie 

2020 
studenții 

1. cadre 
didactice 
titulare si 

cercetători / 
2. studenți 

1. Decanul / 
2. Studentul 
membru in 

Senat 

5. 

Ședința Consiliului facultății pentru 
desemnarea, prin vot secret si direct, a ordinii 
candidaților pentru funcția de membru in 
Senatul universitar. Lista candidaților se va 
înainta B.E.U. prin Registratura. 

22 ianuarie- 
25 ianuarie 

2020 

cadre didactice 
titulare si 

cercetători 
Decanul 

6. 

Ședința studenților, membri in Consiliul 
facultății, pentru desemnarea, prin vot secret si 
direct, a ordinii candidaților studenți pentru 
funcția de membru in Senatul universitar. Lista 
candidaților studenți se va înainta in 10 ianuarie 
2020 B.E.U. prin Registratura. 

6 ianuarie- 
10 ianuarie 

2020 
studenți 

Studenții 
membri in 
Consiliul 
facultății / 

Președintele 
studenților din 

Senat 

7. 

Conducerea Senatului va organiza cel puțin o 
dezbatere publica pentru informarea 
comunității academice asupra alegerilor și 
implicațiilor care decurg din aceasta. 

6 ianuarie- 
10 ianuarie 

2020 

cadre didactice 
titulare, 

cercetători si 
studenți 

Rectorul 
Președintele 

Senatului 

8. 

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

13 ianuarie 
2020 

studenți 

B.E.U. / 
Comisie 
studenți / 

Președintele 
studenților din 

Senat 

9. 
Daca este cazul, al doilea tur de scrutin pentru 
alegerea membrilor (studenți) in Senatul 
universitar. 

15 ianuarie 
2020 

studenți 

B.E.U. / 
Comisie 
studenți/ 

Președintele 
studenților din 

Senat 

10. 

Eventualele contestații se vor adresa B.E.U. in 
termen de 24 de ore de la data desfășurării 
alegerilor care le va soluționa in maximum 24 
de ore. 

14 ianuarie 
2020 

(Turul I) 
16 ianuarie 

2020 
(Turul II) 

membri ai 
B.E.U. 

Președintele 
B.E.U. 



11. 
Lista nominala a membrilor (studenți) in 
Senatul universitar nou ales este validata in 
ședința Senatului universitar in exercițiu. 

17 februarie 
2020 

membri ai 
Senatului 
universitar 

Președintele 
B.E.U. / 

Președintele 
Senatului 

12. 

Ședința studenților membri in Senatul 
universitar pentru alegerea Președintelui 
studenților in Senat, vicepreședintelui și al 
secretarului studenților in Senatul universitar. 

17 februarie 
2020 

studenți membri 
in Senatul 
universitar 

Decanul de 
vârsta al 

studenților 
membri in 

Senat 

13. 
Primul tur de scrutin pentru alegerea membrilor 
(cadre didactice si cercetători) in Senatul 
universitar. 

29 ianuarie 
2020 

cadre didactice 
titulare si 

cercetători 

B.E.U. 
 

14. 
Daca este cazul, al doilea tur de scrutin pentru 
alegerea membrilor (cadre didactice si 
cercetători) in Senatul universitar. 

3 februarie 
2020 

cadre didactice 
titulare si 

cercetători 
B.E.U. 

15. 

Eventualele contestații se vor adresa B.E.U. in 
termen de 24 de ore de la data desfășurării 
alegerilor. B.E.U. va prezenta un raport 
Senatului universitar, care se va pronunța, pe 
baza propunerilor B.E.U. in ședința de Senat. 

30 ianuarie 
2020 

(Turul I) 
4 februarie 

2020 
(Turul II) 

Membri ai 
B.E.U. / 

membri ai 
Senatului 
universitar 

Președintele 
B.E.U. 

16. 

 

Lista nominal a membrilor (cadre didactice si 
cercetători) Senatului universitar nou format 
este validata in ședința Senatului universitar in 
exercițiu. 

17 februarie 
2020 

membri ai 
Senatului 
universitar 
in exercițiu 

Președintele 
B.E.U. / 

Președintele 
Senatului 

17. 
Ședința Senatului universitar nou ales pentru 

alegerea Președintelui Senatului universitar. 9 martie 2020 

membri ai 
Senatului 
universitar 
nou ales 

Decanul de 
vârsta 
(daca nu 

candidează) 

 
2, 3 formularul de candidatură se înregistrează la registratura universității si se depune la facultate. 

 
Alegeri pentru funcția de Rector 

 
Nr. 

crt. 
Etapa Termene Participă 

Responsa

bili 

1. 

Depunerea candidaturilor pentru funcția de 

Rector 4. Termenul limita este 27 martie 
2020, ora 12:00. 

23.03.2020-
27.03.2020 

cadre didactice 
titulare si 

cercetători 
individual 

2. 
Primul tur de scrutin pentru alegerea 
Rectorului. 

21.04.2020 

cadre didactice 
titulare, cercetători 

si reprezentanții 
studenților in 

Senatul universitar 
si Consiliile 
facultăților 

B.E.U. 



3. 
Daca este cazul, al doilea tur de scrutin 
pentru alegerea Rectorului. 

23.04.2020 

cadre didactice 
titulare, cercetători 

si reprezentanții 
studenților in 

Senatul universitar 
si Consiliile 
facultăților 

 

B.E.U. 

4. 

Eventualele contestații se vor adresa 
Senatului in termen de 24 de ore de la data 
desfășurării alegerilor. Senatul universitar va 
desemna o comisie de analiza si se va 
pronunța, pe baza propunerilor comisiei, in 
maximum 3 zile lucrătoare. 

22.04.2020 
(Turul I) 

24.04.2020 
(Turul II) 

membri ai 
Senatului 
universitar 
nou ales 

Președintel
e Senatului 
universitar 

5. 

 

Transmiterea la MECTS a documentelor 
necesare validării Rectorului. 

27.04.2020 - 
Președintel
e Senatului 
universitar 

6. 
După consultarea Senatului universitar, 
rectorul, confirmat, numește prorectorii. 

În prima 

lună 

după 

validarea 

Rectorului 

membri ai 
Senatului 
universitar 

Rectorul 

7. 
Selectarea prin concurs a Decanilor 
(Consiliul facultății are obligația de a aviza 
minimum 2 candidați). 

În primele 

două luni 

după 

validarea 

Rectorului 

candidații si 
comisia de 
examinare 

Rectorul 

8. 
Ședința Consiliului de administrație pentru 
dezbaterea programului managerial si 
situația D.G.A. 

În prima 

luna 

după 

validarea 

Rectorului 

membri ai 
Consiliului de 
administrație 

Rectorul 

 
4 formularul de candidatura se înregistrează la registratura universității, primește aviz juridic si se depune la 

secretariatul rectoratului. 
 
 

5 Calitatea de membru in Comisiile de organizare a alegerilor academice nu generează 
incompatibilități sau conflicte de interese cu deținerea unei funcții de conducere sau a calității de 

membru in organisme de conducere. 


