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UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MUREŞ 
SENATUL UNIVERSITAR 

 
 

GRAFICUL ACTIVITATILOR SPECIFICE PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE 
ALE UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MUREŞ PENTRU MANDATUL 2016 – 2020 

 

Data Acţiunea / Activitatea Responsabilitatea Documente 
necesare Observaţii 

13 ianuarie 2016 

Desemnarea unei Comisii de alegere a  Rectorului 
universităţii, ca organism imparţial, în vederea 
organizării, desfăşurării alegerilor şi validării 
rezultatelor şi a unui birou executiv pentru asistarea 
alegerii  

Senatul universităţii Proces verbal  

14 – 19 ianuarie 2016 Depunerea candidaturii pentru funcţia de Rector 
(minim două candidaturi)    

Minim o lună înainte de data 
alegerilor. Registratura 
universităţii 

20 ianuarie 2016 
Anunţarea datei şi locului de desfăşurare a alegerii 
rectorului universităţii (dacă este îndeplinită 
condiţia depunerii a minim două candidaturi) 

Comisia de alegere a  
Rectorului universităţii  Proces verbal 30 de zile înainte de data 

alegerilor 

20 ianuarie 2016 

Şedinţe Consiliile de Facultate pentru desemnarea 
candidaţilor din partea facultăţilor (dacă nu este 
îndeplinită condiţia depunerii a minim două 
candidaturi în prima etapă de depunere) 

Consiliile de Facultate Proces verbal  

21 – 22 ianuarie 2016  

Depunerea candidaturilor persoanelor desemnate de 
Consiliile facultăţilor pentru funcţia de Rector (în 
cazul în care nu au fost depuse două candidaturi în 
prima etapă de depunere)  
Dacă există candidatură depusă în prima etapă de 
depunere a candidaturilor aceasta rămâne în vigoare 
pentru alegerea rectorului 

  
Minim o lună înainte de data 
alegerilor. Registratura 
universităţii 

22 ianuarie 2016 

Anunţarea datei şi locului de desfăşurare a alegerii 
Rectorului universităţii (în cazul în care nu au fost 
depuse minim două candidaturi în prima etapă de 
depunere) 

Comisia de alegere a  
Rectorului universităţii  Proces verbal 30 de zile înainte de data 

alegerilor 

23 februarie 2016 Alegerea Rectorului prin vot universal, direct şi 
secret al cadrelor didactice şi de cercetare titulare, 

Comisia de alegere a  
Rectorului universităţii  Proces verbal Turul I – condiţii de validare: 

cvorum necesar 2/3 din numărul 
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Data Acţiunea / Activitatea Responsabilitatea Documente 
necesare Observaţii 

reprezentanţii studenţilor din Consiliile de facultate 
şi Senatul Universitar  

total de electori, majoritate simplă 
a voturilor valabil exprimate  

24 de ore de la data 
desfăşurării alegerilor 

Analizarea eventualelor contestaţii cu privire la 
nerespectarea procedurii de alegere a rectorului  Comisia numită de Senat Proces verbal  

25 februarie 2016 Validarea de către Senat a modului de soluţionare a 
eventualelor contestaţii Senatul universităţii Proces verbal  

26 februarie 2016 

Reluarea alegerii Rectorului prin vot universal, 
direct şi secret al cadrelor didactice şi de cercetare 
titulare, reprezentanţii studenţilor din Consiliile de 
facultate şi Senatul Universitar cu primii doi clasaţi, 
în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obţinute (dacă este cazul)   

Comisia de alegere a  
Rectorului universităţii Proces verbal Turul II – condiţii de validare: nu 

există limită de cvorum 

Februarie 2016 
Transmiterea la MENCS a documentelor necesare 
validării rectorului în 48 de ore de la finalizarea 
alegerii 

   

1 martie – 1 aprilie 2016  Confirmarea rectorului de către MENCS    

1 aprilie – 15 mai 2016 Numirea prorectorilor, selectarea decanilor şi 
numirea prodecanilor Rectorul nou ales   

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN 


