
Calendarul alegerilor pentru funcțiile și structurile de conducere  
din UNAGE Iași pentru mandatul 2020-2024 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 

 
ACTIVITATEA 

 
Data 

 
1. 

Aprobarea metodologiei de organizare a alegerilor. Aprobarea 
componenței Biroului Electoral al UNAGE și a Biroului 
Electoral al secţiilor de votare. 

 
 

19.06.2019 

2. Afișarea Calendarului și a Metodologiei de alegeri. 20.06. 2019 

3. Afişarea listelor de vot la departamente. 09. 09. 2019 

4. Depunere contestaţii privind componența listelor de vot la 
departamente. 11.09.2019 

5. Afișarea listelor de votare modificate. 13.09.2019 

6. Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Director de 
departament şi de membru în Consiliul departamentului. 09-13.09.2019 

7. Afişarea pe site-ul UNAGE a listelor cuprinzând candidaţii. 17.09.2019 

8. Alegerea Directorilor de departamente şi a membrilor în 
Consiliile de department. 24.09.2019 

9. Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru directorul de 
departament şi a membrilor în Consiliul 
departamentului. 

25.09.2019 

10. 
Consilul facultății – validarea alegerilor Directorilor de 
departament şi a membrilor în Consiliul 
departamentului. 

26.09.2019 

 
11. 

Depunerea candidaturilor pentru  mandatele de membru în 
Consiliul facultăţii, în CSUD, în Senatul UNAGE şi pentru 
funcția de Rector. 

 
06-10.01.2020 

12. Afişarea pe site-ul UNAGE a listelor electorale şi a 
listelor cuprinzând candidaţii. 13.01.2020 

13. Depunerea contestaţiilor privind componența listelor de votare. 14-17.01.2020 



[Type text] 
 
 

14. Afișarea listelor de votare modificate. 20.01.2020 

15. Desfăşurarea adunărilor generale în facultăți, pentru prezentarea 
programelor manageriale ale candidaţilor la funcţia de Rector. 29.01.2020 

 
 
16. 

Desfăşurarea alegerilor pentru mandatele de membru în 
Consiliul facultăţii. 

Anunțarea rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în 
Consiliul facultății. 

 
 

03.02.2020 

 
17. 

Turul II al alegerilor pentru funcția de membru în Consiliul 
facultății. 04.02.2020 

 
Orele 09 - 14 

18. Anunțarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de membru în 
Consiliul facultății – turul II. 05.02.2020 

19. Desfăşurarea alegerilor pentru funcția de membru în Senatul 
UNAGE şi Rector. 06.02.2020 

20. Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în 
Senatul UNAGE şi Rector. 07.02.2020 

21. Desfășurarea alegerilor pentru mandatele de membru CSUD. 10.02.2020 

22. Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în 
Consiliul facultăţii, în CSUD, în Senatul UNAGE şi Rector. 10.02.2020 

23. Turul II al alegerilor pentru Senatul UNAGE și Rector. 10.02.2020 

24. Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în 
Senatul UNAGE şi Rector – turul II. 10.02.2020 

25. Validarea Senatului UNAGE ales de către Senatul care va 
încheia mandatul. 12.02.2020 

26. Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul  UNAGE 
pentru mandatele de membru în Consiliile facultăților, în 
CSUD și Rector 
 

12.02.2020 

 

 

 

27. Transmiterea raportului la MEN în vederea confirmării 
Rectorului desemnat în urma alegerilor. 14.02.2020 
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