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CALENDARUL ALEGERILOR 

 
structurilor şi funcţiilor de conducere din cadrul Universităţii Româno-

Germane din Sibiu, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, Metodologia MECS și Regulamentul de alegeri al U.R.G.S. 
 

 

 

Nr.crt. Perioada Activități 

1. 07 septembrie – 30 septembrie 

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. 
30 septembrie 2015 

Validarea alegerilor la nivelul 

departamentelor în Senatul universitar. 

3. 01 octombrie – 23 octombrie 

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 octombrie 2015 

 Validarea alegerilor la nivelul facultăţilor 

în Senatul universitar 

5. 02 decembrie– 18 decembrie 

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 
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alegerilor 

 

21.decembrie – 22 decembrie 

2015 

Validarea alegerilor pentru Senatul 

universitar.  

Alegerea preşedintelui Senatului 

universitar. 

 
05 – 18 noiembrie 2015 

Depunerea canditaturilor pentru alegerea 

Rectorului 

4) 19 ianuarie 2016 Alegeri la nivelul universităţii pentru 

desemnarea rectorului. 

Data de desfăşurare a alegerilor se aprobă 

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. 

 
26 ianuarie 2016 

Validarea rezultatului alegerilor pentru 

desemnarea rectorului 

5) 01 februarie – 29 februarie 

2016 

Transmiterea documentelor la MECS 

pentru confirmarea alegerii rectorului 

6) 01 martie – 31 martie 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  

7) 01 aprilie – 15 mai 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. 
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CALENDARUL DETALIAT 
 

 

06 septembrie – 30 septembrie 2011  

ALEGEREA DIRECTORILOR DE DEPARTAMENTE ȘI A BIROURILOR  

 

Perioada Obiectiv 

06 septembrie – 10 

septembrie 2015 

Decanii vor înainta Rectoratului datele exacte ale 

ședinţelor de alegeri  

30 septembrie 2015 Alegerea directorilor de departamente 

În 30 septembrie 2015 vor valida alegerile 

 

 

01 octombrie 2015 – 23 octombrie 2015  

ALEGEREA CONSILIILOR FACULTĂȚILOR 

 

- data exactă a ședinţei de alegeri se va înainta Rectoratului prin grija decanilor 

Facultăţilor până la 10 octombrie 2015 

 

02 decembrie 2015 – 18 decembrie 2015  

ALEGEREA SENATULUI UNIVERSITĂȚII ȘI A PREȘEDINTELUI 

SENATULUI 

 

Perioada Obiectiv 

02 decembrie – 

05 decembrie 

2015 

Ședinţele Consiliilor facultăţilor și propunerile pentru membri 

Senatului (cadre didactice și studenţi) 

Depunerea candidaturilor – 05.12 – 11.12 2015 

18 decembrie –

2015 

a) Alegerea membrilor Senatului, prin vot universal, direct și 

secret 

b) Alegerea președintelui Senatului (Senatul universitar își 

alege, prin vot secret, un președinte care conduce ședințele 

senatului universitar și reprezintă senatul universitar în 

raporturile cu rectorul) 

c) Stabilirea Comisiilor care vor funcţiona la nivelul Senatului 

 

Senatul URGS va aproba în ședinţa sa din luna octombrie 2015 data exacta a ședinţei 

de alegere a noilor săi membri și a președintelui, conform LEN nr.1/2011 

 

01 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2016  

ALEGEREA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII 

 

05 – 18 noiembrie 2015: depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector al 

U.R.G.S. (dosarul, inclusive Planul strategic de management, se depun și se 

înregistrează la Rectorat) 

 

19 ianuarie 2016: Alegerea Rectorului URGS, conform modalităţii stabilită prin 

referendumul din iunie 2015, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor 

didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților 

studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților 
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Senatul URGS va aproba în ședinţa sa din luna octombrie 2015 data propusă pentru 

alegerea Rectorului U.R.G.S. 

 

26 ianuarie 2016: Validarea rezultatului alegerilor pentru desemnarea rectorului 

 

01 aprilie – 15 mai 2016  

NUMIREA PRORECTORILOR, SELECTAREA DECANILOR ȘI 

RECONFIRMAREA / CONFIRMAREA DIRECTORULUI ADMINISTRATIV 

 

 

Perioada Obiectiv 

29 martie 2016 Rectorul supune avizării Senatului întrunit în ședință, persoana 

care urmează a fi numită pe funcția de Prorector  

04 aprilie 2016  Numirea prorectorului de către Rector;  

Reconfirmarea / confirmarea directorului general administrative 

01 aprilie – 08 

aprilie 2016 

Depunerea canditaturilor pentru funcţia de decan, către Consiliile 

facultăţilor (vor fi înregistrate la secretaratul facultăţii pentru care 

se optează) 

11 aprilie 2016 Ședinţele Consiliilor facultăţilor pentru avizarea cererilor de 

concurs pentru selectarea decanilor 

22 aprilie 2016 Concursul public al Rectorului pentru selectarea decanilor 

Aprilie – mai 

2016 

Validarea concursurilor pentru desemnarea decanilor facultăților 

 

 

Rector, 

 

Prof.univ.dr. dr.h.c. Gheorghe BICHICEAN 
 


