UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

CALENDARUL
alegerilor în structurile și funcțiile de conducere
din USAMV București pentru mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Denumirea activității
Organizarea referendumului pentru alegerea
modalității de desemnare a rectorului
Desfășurarea referendumului pentru alegerea
modalității de desemnare a rectorului
Comunicarea rezultatului referendumului către
comunitatea universitară şi MECTS
Elaborarea Cartei universitare
Dezbaterea Cartei cu comunitatea universitară

13.05-21.06.2011

Completarea Cartei în urma dezbaterii cu
comunitatea universitară și pe baza actelor
normative apărute ulterior
Adoptarea Cartei de către senatul universitar
Aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile
de conducere.
Aprobarea Codurilor, regulamentelor şi
metodologiilor specificate în carta universitară
Aprobarea calendarului alegerilor
Desemnarea Biroului electoral al
Universității (BEU) și a Birourilor secțiilor de
votare (BSV).
Stabilirea numărului și locației sectiilor de
votare
Imbunătățirea Cartei pe baza observațiilor și
propunerilor făcute în sedința senatului
universitar
Transmiterea Cartei universitare la MECTS,
(însoțită de procesul-verbal al ședinței de senat
în care a fost adoptată)
Remedierea problemelor semnalate de MECTS

1.07 – 2.08.2011

11.

Aprobarea modificărilor la carta universitară, pe
baza observațiilor MECTS

12.
13.

Avizarea Cartei universitare de către MECTS
Publicarea Cartei universitare și a
Regulamentului de alegeri
Declanșarea alegerilor la departamente

14.
15.

Data/Perioada

Depunerea candidaturilor pentru membrii
consiliului departamentului și pentru funcția de

21.06.2011
23.06.2011
1.03 - 8.06.2011
8.06-1.07.2011

Responsabilități
Biroul de senat,
Senat
Biroul electoral al
Universității
Biroul de senat
Biroul de senat
Biroul de senat
(afișare pe pag. web)
Biroul de senat

3.08.2011

Senatul
universitar
(sedință senat)

4.08 – 7.08.2011

Biroul de senat

8.08.2011

Biroul de senat

15.08 –
1.09 2011
31.081.09.2011

Biroul de senat

1.09-5.09.2011
5.09-6.09.2011
6.09.2011
6.09- 9.09.2011

Senatul
universitar
(ședință de senat)
Biroul de senat
Conducerea
facultăților,
Departamente
Conducerea
facultăților,
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18.

Validarea alegerilor și confirmarea rezultatului
acestora de către senatul universitar

29.09.2011

19.

Publicarea rezultatului alegerilor pentru consiliile
departamentelor și pentru directorii de
departament, pe site-ul USAMV București
Declanșarea alegerilor la IOSUD, facultăți și
Universitate
Depunerea candidaturilor pentru membrii
consiliului studiilor universitare de
doctorat (CSUD)
Depunerea candidaturilor pentru membrii
consiliilor facultăților
Afișarea listelor de vot pentru CSUD și consiliile
facultăților și a locației secțiilor de votare
corespunzătoare
Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a consiliului studiilor universitare
de doctorat

30.09.2011

Departamente
Biroul electoral al
Universității
Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Senatul
universitar
(sedință de senat)
Biroul de senat

6.10.2011

Birou de senat

6.10 – 10.10.2011

Biroul de senat

6.10. –
10.10.2011
13.10.2011

Birourile consiliilor de
facultate
Biroul electoral al
Universității

26.10.2011

25.

Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a consiliilor facultăților

26.103.11.2011

26.

Validarea alegerilor pentru CSUD și consiliile
facultăților și confirmarea rezultatului acestora
de către senatul universitar
Publicarea rezultatului alegerilor pentru CSUD
pe site-ul USAMV București
Depunerea candidaturilor pentru membrii
consiliului școlilor doctorale
Depunerea candidaturilor pentru membrii
senatului universitar
Afișarea listelor de vot pentru consiliile școlilor
doctorale și pentru senatul universitar și a
locației secțiilor de votare corespunzătoare
Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a consiliilor școlilor doctorale

4.11.2011
4.11.2011

Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Senatul
universitar
(sedință de senat)
Biroul de senat

7.11-9.11.2011

CSUD

7.11-9.11.2011

Biroul de senat

15.11.2011

Biroul electoral al
Universității

24.11.2011

Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Senatul
universitar
(sedință de senat)

16.
17.

20.
21.
22.
23.
24.

27.
28.
29.
30.
31.

director de departament
Afișarea listelor de vot și a locației secțiilor de
votare corespunzătoare
Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a consiliilor departamentelor și a
directorilor de departament

12.09-14.09.2011
26.0928.09.2011

32.

Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a senatului universitar

28.11.2011

33.

Validarea alegerilor pentru consiliile școlilor
doctorale și a senatului universitar și
confirmarea rezultatului acestora de către

29.11.2011
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34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.

senatul universitar în exercițiu
Publicarea rezultatului alegerilor pentru consiliile
școlilor doctorale și pentru senatul universitar
pe site-ul USAMV București
Depunerea candidaturilor pentru funcția de
președinte al senatului
Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a președintelui senatului
universitar
Validarea alegerilor pentru funcția de președinte
al senatului universitar și confirmarea
rezultatului acestora de către senatul universitar
nou-ales
Publicarea rezultatului alegerilor pentru funcția
de președinte al senatul universitar, pe site-ul
USAMV București
Depunerea candidaturilor pentru funcția de
rector
Avizarea candidaturilor pentru funcția de rector
de către senatul universitar nou-ales și
publicarea lor
Afișarea listelor de vot pentru alegerea
rectorului și a locației secțiilor de votare
corespunzătoare
Alegerea prin vot universal, direct, secret
și egal a rectorului
Validarea alegerilor pentru funcția de rector și
confirmarea rezultatului acestora de către
senatul universitar nou-ales
Transmiterea la MECTS a documentelor
necesare validării rectorului
Confirmarea rectorului de către MECTS
Stabilirea structurii facultăților și
departamentelor de către noul rector
Consultarea senatului de către rector privind
numirea prorectorilor.
Aprobarea metodologiei pentru numirea
prorectorilor și prodecanilor și a metodologiei de
concurs pentru selectarea decanilor și a
directorului consiliului studiilor universitare de
doctorat (CSUD)
Numirea prorectorilor de către rector
Publicarea concursului pentru selectarea
decanilor și a concursului pentru selectarea
directorului consiliului studiilor universitare de
doctorat (CSUD)
Inscrierea candidaților la concursul pentru
ocuparea funcției de decan și la concursul
pentru ocuparea funcției de director al
consiliului studiilor universitare de doctorat
(CSUD)

29.11.2011

Biroul de senat

5.12.2011

Biroul de senat

14.12.2011

Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Senatul
universitar
(sedință de senat)

15.12.2011

16.12.2011

Biroul de senat

1.02-7.02.2012

Biroul de senat

9.02.2012

Senatul
universitar
(sedință de senat)
Biroul electoral al
Universității

13.02.2012
27.02.2012

29.02.2012

Biroul electoral al
Universității,
Birourile secțiilor de
votare
Senatul
universitar
(sedință de senat)
Biroul de senat

1.03-31.03.2012
2.04-3.04.2012

Rector

4.04.2012

Senatul
universitar
(sedință de senat)

5.04.2012
6.04.2012

Rector
Rectorat

24.04-26.04.2012

Rectorat

28.02.2012

4
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Avizarea de către consiliile facultăților a
candidaților care îndeplinesc condițiile de
participare la concurs pentru ocuparea funcției
de decan
Desfășurarea concursului pentru selectarea
decanilor și a concursului pentru funcția de
director al CSUD
Validarea rezultatului concursurilor pentru
funcțiile de decan și de director al CSUD

27.04.2012

Consiliile de facultăți

2.05 – 4.05.2012

Comisiile de concurs

8.05.2012

Numirea decanilor și a directorului CSUD
Numirea prodecanilor de către decani
Numirea directorilor școlilor doctorale
Constituirea Consiliului de administrație al
USAMV București

9.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
15.05.2012

Senatul
universitar
(sedință de senat)
Rector
Decani
Director CSUD
Rector

Aprobat în ședința Senatului Universității de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București din data de 3.08.2011.
R E C T O R,
Prof. univ. dr. Ștefan DIACONESCU

