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HOTĂRÂREA 
Nr. 5127 din 23.07.2019 

 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință ordinară în data de 
23.07.2019, în conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 73 alin. 1 din Carta 
Universitară și prevederile art.123, art. 213 alin.2 din LEN nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare 
a Senatului USAMVBT – R069, 

Având în vedere H.G. 3751 din 2015 de aprobare a Metodologiei - cadru 
referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de 
conducere la nivelul instituțiilor din Sistemul Național de Învățământ Superior, cât 
și Regulamentul de organizare și desfășurare a Referendumului și a alegerilor în 
structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara – 
R051, emite prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă calendarul alegerilor la Universitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, 
conform Anexei 1. 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe 
pagina de internet a universității. 
 
 
 
   Preşedinte Senat,                                               Secretar Senat, 
     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                             Dr.ing. Diana Popa                  
 
 

       Cancelar General, 
        Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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Anexa nr. 1 
 

CALENDARUL ALEGERILOR LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN 

TIMIŞOARA 

 
 

1. Depunerea la Secretariatul facultăţ i i  a candidaturilor pentru funcţia de Director de 
Departament şi a candidaturilor pentru Consiliul departamentului – 02.09.2019; 

2. Afişarea pe site-ul facultăţii a candidaturilor pentru funcţia de Director de Departament şi a 
listei candidaţilor pentru Consiliul departamentului – 03.09.2019; 

3. Alegerile pentru funcţia de Director de Departament şi pentru membrii Consiliului departamentului – 
09.09.2019; 

4. Verificarea de către B i r o u l  E l e c t o r a l  al Universităţii a alegerilor pentru funcţia de Director 
de Departament şi pentru Consiliul departamentului şi reluarea alegerilor dacă este cazul – 
09.09.2019 – 10.09.2019;  

5. Convocarea Senatului Universitar în vederea comunicării ş i  v a l i d ă r i i  rezultatelor alegerilor 
pentru funcţia de Director de Departament şi pentru Consi l iul  departamentului  – 
13.09.2019 ;   

6. Depunerea la Secretar iatul  facultăţ i i  a candidaturilor pentru Consiliul facultăţii și Senatul 
Universității – 02.12.2019;  

7. Depunerea la Secretarul şef al universităţii a candidaturilor pentru Consiliul  Studiilor Universitare  
de Doctorat – 02.12.2019; 

8. Afişarea pe site-ul facultăţii a listei candidaţilor pentru Consiliul facultăţii și Senatul Universității – 
03.12.2019; 

9. Afişarea pe site-ul  universităţii  a candidaturilor pentru  Consiliul  Studiilor Universitare  de 
Doctorat – 03.12.2019; 

10. Alegerile pentru membrii Consiliului facultăţilor, Senatul Universității și Consiliului Studiilor 
Universitare de Doctorat – 09.12.2019;  

11. Verificarea de către Biroul Electoral al Universităţii a alegerilor pentru Consiliul Facultăţii, 
Senatul Universității și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat şi reluarea alegerilor dacă este 
cazul – 09.12.2019 – 11.12.2019;  

12. Convocarea noului Senat Universitar ales în vederea comunicării rezultatelor alegerilor pentru 
Consiliul Facultăţii, Senatul Universității și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat şi derularea 
alegerilor pentru Preşedintele Senatului – 16.12.2019;  

13. Depunerea la Secretarul şef al universităţii a candidaturilor pentru ocuparea funcţiei de rector  - 
17.12.2019 – 19.12.2019; 

14. Afişarea pe site – ul universităţii a candidaturilor pentru ocuparea funcţiei de rector  - 20.12.2019; 
15. Derularea alegerilor pentru funcţia de rector – 17.01.2020; 
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16.  Verificarea de către Biroul Electoral al Universităţii a alegerilor pentru funcţia de Rector şi 
reluarea alegerilor dacă este cazul – 21.01.2020; 

17. Convocarea Senatului Universitar  în vederea comunicării rezultatelor alegerilor pentru funcţia de 
Rector – 22.01.2020; 

18. Transmiterea la MECS a documentelor necesare validării rectorului – 22.01.2020; 
19. Desemnarea prorectorilor de noul rector ales  - în termen de maxim 7 zile de la confirmarea 

rectorului universităţii de către MECS; 
20. Validarea de către Senatul universitar a prorectorilor – în termen de 48 de ore de la propunerea 

rectorului; 
21. Depunerea la Secretariatul facultăţii a candidaturilor pentru funcţia de Decan  –  în termen de 48 de 

ore lucrătoare de la confirmarea rectorului 
22. Afişarea pe site-ul  universităţii  a candidaturilor pentru  funcţia de Decan  –  în termen de 24 de 

ore lucrătoare de la depunerea candidaturilor 
23.  Avizarea candidaturilor  pentru funcţia de Decan  de către Consiliul Facultăţii – în termen de 24 

de ore lucrătoare de la afișarea pe site a candidaturilor 
24. Derularea concursurilor pentru desemnarea decanilor – în termen de maxim 10 zile de la 

confirmarea rectorului universităţii de către MECS; 
25. Validarea de către Senat a decanilor - în termen de maxim 14 zile de la confirmarea rectorului 

universităţii de către MECS;  
26. Desemnarea prodecanilor de către Decani -  în termen de maxim 5 zile de la validarea decanilor 

de către Senatul universităţii; 
27. Avizarea prodecanilor de către Consiliul Facultăţii şi validarea de către Senatul universitar -  în 

termen de maxim 5 zile de la validarea decanilor de către Senatul universităţii. 

 


