HOTĂRÂREA NR. 89
din 10 iulie 2019
În baza: - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- Cartei Universităţii din Petroşani;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului;
- Ordinului nr.3751/2015 de aprobare a Metodologiei – Cadru, referitoare la procesul de
constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de
învățământ superior;
- Metodologiei referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de
conducere la nivelul Universității din Petroșani.

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Aprobă Calendarul pentru desfășurarea procesului de constituire și de
alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității din Petroșani:
Nr.
crt.
1

2

3
4
5

Structura
responsabila

Activitate
Alegerea directorului de departament
Alegerea membrilor Consiliului departamentului
Validarea candidaților pentru Consiliul facultății
Validarea candidaților pentru Senat
Transmiterea către Consiliul facultății a membrilor conducerii
departamentului
Transmiterea către Consiliul facultății a listelor nominale a
candidaților înscriși şi validați pentru Consiliul facultății
Transmiterea către Senat a listelor nominale a candidaților
înscriși şi validați pentru Senat
Validarea alegerilor la departamente
Stabilirea Comisiei de alegeri pentru Consiliul facultății
Aprobarea Biroului electoral al universității, a Comisiilor de
alegeri pentru Senat şi Comisiilor de alegeri pentru Consiliile
facultăților
Afișarea listelor nominale ale persoanelor cu drept de vot pentru
alegerea membrilor in Consiliul facultății
Afișarea listelor nominale a candidaților in Consiliul facultății

6

Alegerea reprezentanților in Consiliul facultății

7

Refacerea alegerilor reprezentanților in Consilii ale facultăților

8
9

Convocarea de către Decan a Consiliilor nou ales și validarea
rezultatului alegerilor
Afișarea listelor nominale ale persoanelor cu drept de vot pentru
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Perioada

Departament

3-5.12.2019

Departament

09.12.2019

Consiliul facultății

11-12.12.2019

Senat

19.12.2019

Comisia de
alegeri la nivel de
facultate
Comisia de
alegeri la nivel de
facultate
Comisia de
alegeri la nivel de
facultate

14.01.2020
21.01.2020
23.01.2020

Consiliul facultății

28-29.01.2020

Biroul electoral la

30.01.2020

Întocmit:
Soc. Camelia Lăcătuşu

alegerea membrilor in Senat
Afișarea listelor nominale a candidaților in Senat

10

Alegerea reprezentanților in Senat

11

Refacerea alegerilor reprezentanților de Senat

12
13
14
15

Convocarea de către Rector a Senatului nou ales
Alegerea Președintelui Senatului
Stabilirea Comisiei de alegeri pentru Rector
Depunerea candidaturilor la funcția de Rector (cel puțin doi
candidați)
Aprobarea candidaturilor la funcția de Rector (cel puțin doi
candidați)

16

Afișarea listelor nominale a persoanelor cu drept de vot

17

Alegerea Rectorului

18

Reluarea alegerilor pentru funcția de rector

19

Transmiterea la MECTS a rezultatului alegerii pentru funcția de
Rector

20

Desemnarea prorectorilor, decanilor si prodecanilor

PREŞEDINTE SENAT,
Conf.univ.dr.ing. Nicolae PĂTRĂȘCOIU
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nivel de
universitate
Comisiile de
alegeri, pe
circumscripții,
pentru Senat
Biroul electoral la
nivel de
universitate
Comisiile de
alegeri, pe
circumscripții,
pentru Senat
Biroul electoral la
nivel de
universitate
Comisiile de
alegeri, pe
circumscripții,
pentru Senat

06.02.2020

10.02.2020

Senat

12.02.2020

Senat

12.02.2020

Senat

12-18.02.2020

Senat

20.02.2020

Comisia de
alegeri pentru
Rector
Comisia de
alegeri pentru
Rector
Comisia de
alegeri pentru
Rector
Senat

21.02.2016
25.02.2020
27.02.2020
28.02.2020
După
confirmarea
Rectorului

Aviz de legalitate,
Jr. Dan MANIȚIU
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