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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 
 
 

  nr. 59 din 29.10.2019 

privind aprobarea Regulamentului electoral privind constituirea şi alegerea structurilor şi funcţiilor 
de conducere ale Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024 
 
 
În conformitate cu dispoziţiile: 

 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Ordinul MECŞ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 privind Metodologia – cadru referitoare la procesul de 

stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul 

naţional de învăţământ superior, adresei MEN – DGIU nr. 280/DGIU/28.06.2019 

 Cartei Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

 

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, reunit în ședința din 29 octombrie 2019 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1.  Aprobarea Regulamentului electoral privind constituirea şi alegerea structurilor şi funcţiilor de 

conducere ale Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024, precum şi a 

calendarului de desfăşurare, anexat prezentei hotărâri. 

 

Art. 2. Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința întregii comunități academice prin publicare pe 

site-ul universității. 

 

Art. 3 . Hotărârea Senatului universitar se comunică Rectoratului UED, Facultăţii de Drept şi Facultăţii 

de Ştiinţe Economice, spre a fi adusă la îndeplinire. 

 
 
 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 
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Anexă la Hotărârea Senatului UED  

nr. 59/29.10.2019 
 

Calendarul desfășurării alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere ale Universităţii 
Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024  

 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data/Perioada 

1 Declanşarea alegerilor 24.02.2020 

2 
Depunerea candidaturilor pentru Director de departament și Consiliul 
departamentului 

26-27.02.2020 

3 
Afișarea pe site-ul universității a candidaților pentru funcția de 
Director de departament și calitatea de membru în Consiliul 
departamentului 

28.02.2020 

4 
Alegeri la nivelul departamentelor: Director de departament și 
Consiliul departamentului (primul tur de vot) 

02.03.2020 

4 
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea 
acestora (14,00 – 16,00) 

03.03.2020 

6 
Alegeri la nivelul departamentelor: Director departament și Consiliul 
departamentului (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 

04.03.2020 

7 
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea 
acestora (14,00 – 16,00) 

05.03.2020 

8 
Anunţarea rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor pentru 
funcția de Director de departament și calitatea de membru în 
Consiliul departamentului 

05.03.2020 

9 
Depunerea candidaturilor pentru Consiliul facultăţii și Senatul 
universitar 

05-06.03.2020 

10 
Afişarea pe site-ul universităţii a listelor cuprinzând candidaţii pentru 
calitatea de membru în Consiliul facultăţii şi Senatul universitar 

06.03.2020 

11 
Validarea rezultatului alegerilor de către Senatul universitar pentru 
funcţia de Director de departament şi calitatea de membru în 
Consiliul departamentului 

06.03.2020  

12 
Desfăşurarea alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul 
facultăţii şi Senatul universitar (primul tur de vot) 

09.03.2020 

13 
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea 
acestora (14,00 – 16,00) 

10.03.2020 

14 
Desfăşurarea alegerilor pentru calitatea de membru în Consiliul 
facultăţii şi Senatul universitar (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 

11.03.2020 

15 
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea 
acestora (14,00 – 16,00) 

12.03.2020 

16 
Afişarea pe site-ul universităţii a rezultatului alegerilor pentru 
calitatea de membru în Consiliul facultăţii şi în Senatul universitar 

12.03.2020 
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17 
Validarea rezultatului alegerilor de către Senatul actual pentru 
calitatea de membru în Consiliul facultăţii şi în Senatul universitar 

13.03.2020 

18 
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Preşedinte al Senatului 
universitar 

13.03.2020 

19 Alegerea Preşedintelui noului Senat 16.03.2020 

20 
Afişarea pe site-ul universităţii a rezultatului alegerilor pentru funcţia 
de Preşedinte al Senatului universitar 

16.03.2020 

21 
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de Rector şi afişarea pe site-
ul universităţii a candidaţilor 

16-17.03.2020 

22 Dezbateri publice 18-19.03.2020 

23 Alegerea Rectorului UED (primul tur de vot)  23.03.2020 

24 
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea 
acestora (14,00 – 16,00) 

24.03.2020 

25 Alegerea Rectorului UED (al doilea tur de vot, dacă este cazul) 25.03.2020 

26 
Depunerea eventualelor contestații (8,00 – 12,00) și soluționarea 
acestora (14,00 – 16,00) 

26.03.2020 

27 
Afişarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de rector și finalizarea 
Raportului privind alegerile pentru noul mandat 

26.03.2020 

28 
Validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de rector în Senatul 
universitar 

27.03.2020 

29 
Transmiterea documentației la Ministerul Educaţiei Naționale, în 
vederea confirmării rectorului desemnat în urma alegerilor 

30-31.03.2020 

 
 


