
 
 

CALENDARUL ALEGERILOR 
structurilor şi funcţiilor de conducere din cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu 

 

Nr.crt. Perioada Descrierea activităţilor 

1. 07-25.09.2015 

     Alegeri la nivelul departamentelor. Se aleg directorii departamentelor şi 
membrii consiliilor departamentelor, în aceeaşi şedinţă de alegeri. 
     Data de desfăşurare a şedinţei de alegeri se stabileşte de Consiliul 
departamentului. 
     Candidaţii pentru funcţia de director de departament şi de membru în 
Consiliul departamentului îşi vor depune candidaturile cu minimum 7 zile 
înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor. 

2. 29.09.2015      Validarea alegerilor la nivelul departamentelor în Senatul universitar. 

3. 01-23.10.2015 

     Alegeri la nivelul facultăţilor. Se aleg membrii consiliilor facultăţilor. 
     Data de desfăşurare a alegerilor se stabileşte de Consiliul facultăţii. 
     Candidaţii pentru calitatea de membru în Consiliul facultăţii îşi vor depune 
candidaturile cu minimum 7 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 
alegerilor. 

4. 27.10.2015      Validarea alegerilor la nivelul facultăţilor în Senatul universitar 

5. 02-18.12.2015 

     Alegeri la nivelul universităţii. Se aleg membrii Senatului universitar. 
     Data de desfăşurare a alegerilor se stabileşte în Senatul universitar. 
     Candidaţii pentru calitatea de membru în Senatul universitar îşi vor 
depune candidaturile cu minimum 7 zile înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea alegerilor 

6. 21-22.12.2015 
     Validarea alegerilor pentru Senatul universitar. Alegerea preşedintelui 
Senatului universitar. 

7. 04-22.01.2016 

     Alegeri la nivelul universităţii pentru desemnarea rectorului. 
     Data de desfăşurare a alegerilor se stabileşte de Senatul universitar. 
     Candidaţii pentru funcţia de rector îşi vor depune candidaturile cu cel 
puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor. 

8. 26.01.2016      Validarea rezultatului alegerilor pentru desemnarea rectorului 

9. 01-29.02.2016 
     Transmiterea documentelor aferente alegerilor pentru desemnarea 
rectorului la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

10. 01-31.03.2016 
     Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite şi transmite U.R.G.S. 
ordinul de confirmare a rectorului. Rectorul încheie contractul de 
management cu Senatul universitar 

11. 01.04-15.05.2016 

     Numirea prorectorului, selectarea decanilor, confirmarea/reconfirmarea 
directorului general administrativ. 
     Rectorul nominalizează prorectorul şi îl numeşte în funcţie după obţinerea 
avizului în Senatul universitar. 
     Rectorul stabileşte data în care va avea loc selecţia decanilor. Candidaţii 
pentru funcţia de decan se înscriu cu minimum 15 zile înainte de data 
stabilită pentru concurs.  
     Consiliul facultăţii va aviza minimum 2 candidaţi la funcţia de decan, în 
intervalul cuprins între data limită de depunere a candidaturilor şi data 
stabilită pentru concurs. Rezultatul concursului se validează în Senatul 
universitar. 

 


