
ANEXA 3 

 

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU MANDATUL 2016-2020 
PENTRU FUNCŢIILE ŞI STRUCTURILE DE CONDUCERE DIN  

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

 

 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATE 2015 

1.  

Aprobarea metodologiei de organizare a referendumului 
universitar și a alegerilor. Aprobarea componenței Biroului 
Electoral al USV și a Biroului Electoral al secţiilor de votare 

 
09.04.2015 

 

2.  Afișarea Calendarului și a Metodologiei de alegeri 10.04.2015 

3.  Dezbateri publice pentru informare 11.05.2015 

4.  Dezbateri publice pentru informare 12.05.2015 

5.  Dezbateri publice pentru informare 13.05.2015 

6.  Afişarea listelor de votare 11.05.2015 

7.  
Depunerea contestaţiilor privind componența listelor de 
votare  

11-13.05.2015 

8.  Afișarea listelor de votare modificate  13.05.2015 

9.  
Desfăşurarea Referendumului universitar 

- deschiderea secţiei de votare se face la ora 800, iar 
închiderea urnelor se va face la ora 1600 

18.05.2015 

10.  
Desfăşurarea Referendumului universitar, turul II 

- deschiderea secţiei de votare se face la ora 800, iar 
închiderea urnelor se va face la ora 1600 

21.05.2015 

11.  
Se transmite la MECȘ 

- maxim 2 zile de la desfăşurarea Referendumului 
universitar 

20 sau 22.05.2015 

12.  
Data limită de depunere a opţiunilor cadrelor didactice 
pentru apartenenţa la un nou Departament 

21.05.2015 

13.  
Transmiterea la Rectorat a componenţei fiecărui nou 
Departament 

28.05.2015 

14.  
Aprobarea în ședința de Senat a componenţei fiecărui nou 
Departament şi a denumirilor, așa cum vor funcționa 
începând cu noul an universitar 

iulie 
2015 

15.  Afişarea listelor de votare la departamente 21.09.2015 

16.  
Depunere contestaţii privind componența listelor de votare 
la departamente 

21-25.09.2015 

17.  Afișarea listelor de votare modificate 25.09.2015 

18.  
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Director de 
departament şi de membru în Consiliul departamentului 

21-25.09.2015 

19.  Afişarea pe site-ul USV a listelor cuprinzând candidaţii 28.09.2015 

20.  
Alegerea directorilor de Departamente şi a membrilor 
Consiliilor de departament 

30.09.2015-
02.10.2015 

21.  
Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru directorul de 
departament şi pentru mandatele de membru în Consiliul 
departamentului 

02.10.2015 
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

22.  
Turul II, Alegerea directorilor de Departamente şi a 
membrilor Consiliilor de Departament 

05.10.2015 

23.  
Anunţarea rezultatelor pentru turul II al alegerilor pentru 
directorul de departament şi pentru mandatele de membru 
în Consiliul departamentului. 

06.10.2015 

24.  
Senat – validarea alegerilor directorilor de departament şi 
a mandatelor de membru în Consiliul departamentului 

08.10.2015 

25.  
Depunerea candidaturilor pentru toate mandatele de 
membru în Consiliul facultăţii, în Consiliul pentru studii 
universitare de doctorat, în Senatul USV şi pentru Rector. 

14-18.12.2015 

26.  
Afişarea pe site-ul USV a listelor electorale, precum şi a 
listelor cuprinzând candidaţii. 

21-23.12.2015 

27.  
Depunerea contestaţiilor privind componența listelor de 
votare 

24.12.2015-
18.01.2016 

28.  Afișarea listelor de votare modificate 19.01.2016 

29.  
Desfăşurarea adunării generale la nivelul Universităţii în 
vederea dezbaterii programelor manageriale ale 
candidaţilor la funcţia de Rector. 

14.01.2016 

30.  
Desfăşurarea alegerilor pentru mandatele de membru în 
Consiliul facultăţii, Consiliul pentru studii universitare de 
doctorat, Senatul USV şi pentru Rector. 

25.01.2016 

31.  
Anunţarea rezultatelor alegerilor pentru mandatele de 
membru în Consiliul facultăţii, în Consiliul pentru studii 
universitare de doctorat, în Senatul USV şi pentru Rector.  

26.01.2016 

32.  
Turul II - Desfăşurarea alegerilor pentru mandatele de 
membru în Consiliul facultăţii, Consiliul pentru studii 
universitare de doctorat, Senatul USV şi pentru Rector. 

28.01.2016 

33.  
Anunţarea rezultatelor alegerilor turului II pentru mandatele 
de membru în Consiliul facultăţii, în Consiliul pentru studii 
universitare de doctorat, în Senatul USV şi pentru Rector. 

29.01.2016 

34.  

Validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul actual al 
USV pentru toate mandatele de membru în Consiliul 
facultăţii, în Consiliul pentru studii universitare de doctorat, 
Rector 

28.01.2016-
01.02.2016 (în funcție 
de rezultatul turului I) 

35.  
Transmiterea la MECȘ a rezultatelor alegerilor pentru 
Senatul USV și Consiliile facultăților  

01.02.2016 

36.  

Finalizarea raportului privind alegerile structurilor de 
conducere şi alegerea Rectorului; 
Transmiterea raportului la Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Știinţifice în vederea confirmării Rectorului desemnat în 
urma alegerilor. 

09.02.2016 

 

 

 

 

 

 


