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Calendarul Alegerilor  
pentru 

Funcţiile şi Structurile de conducere ale UAV din Arad – Etapa I 
Alegerea Directorilor de departament 

Alegerea membrilor Consiliilor departamentelor 

Alegerea membrilor Consiliilor Facultăţilor 

Alegerea membrilor Senatului UAV 
 

Nr. 

Crt. 
Activitatea 

Termen 

(Dată) 

1 Reactualizarea şi întocmirea listele electorale pentru alegeri 01 20 

2 Publicarea pe site-ul www.uav.ro la secţiunea Alegeri 2016-2020  a 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi 

funcţiile de conducere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru 

mandatul 2016-2020  

01 20 

3 Afişarea Calendarului Alegerilor pentru mandatul 2016-2020 01 23 

4 Publicarea listelor electorale pentru alegerile la nivelul departamentelor,  în 

vederea desemnării Directorilor de departament şi membrilor Consiliilor 

departamentului, pe site-ul www.uav.ro la secţiunea Alegeri 2016-2020.  

01 23 

5 Afişarea la avizierul facultăţilor şi pe site-ul www.uav.ro  la secţiunea 

Alegeri 2016-2020  a precizărilor referitoare la  Dosarul pentru Funcţii şi 

Structuri de  conducere 

01 25 

6 Depunerea candidaturilor pentru funcţiile şi structurile de conducere de la 

nivelul departamentelor. 

01 26 

7 Primirea şi rezolvarea contestaţiilor cu privire la listele electorale pentru 

alegeri la nivelul departamentului. 

01 29 

8 Publicarea listelor electorale pentru alegerile la nivelul facultăţilor, în 

vederea desemnării membrilor Consiliilor Facultăţilor şi membrilor 

Senatului UAV., pe site-ul www.uav.ro la secţiunea Alegeri 2016-2020.  

01 29 

9 Publicarea listelor electorale finale pentru funcţiile şi structurile şi de 

conducere la nivelul departamentelor pe site-ul www.uav.ro, la secţiunea 

Alegeri 2016-2020   

01 30 

10 Afişarea la avizierul facultăţilor şi publicarea pe site-ul www.uav.ro, la 

secţiunea Alegeri 2016-2020  a listei candidaţilor pentru funcţiile şi 

structurile şi de conducere la nivelul departamentelor. 

02 01 

11 Afişarea la avizierul facultăţilor şi publicarea pe site-ul www.uav.ro, la 

secţiunea Alegeri 2016-2020 a modelului buletinelor de vot pentru funcţia 

de Director de departament şi membru în consiliul departamentului 

02 01 

12 Depunerea candidaturilor pentru alegerile la nivelul facultăţilor 02 01 

13 Alegerea Directorului de departament şi a membrilor Consiliului 

departamentului – Turul I şi comunicarea rezultatelor alegerilor. 

02 03 

14 Primirea şi rezolvarea contestaţiilor cu privire la listele electorale pentru 

alegerile la nivelul facultăţilor 

02 04 
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15 Alegerea Directorului de departament şi a membrilor Consiliului 

departamentului – Turul II - dacă este cazul -  şi comunicarea rezultatelor 

alegerilor 

02 04 

16 Transmiterea la Senatul UAV a documentelor referitoare la rezultatele 

alegerilor la nivelul departamentelor. 

02 05 

17 Publicarea listelor electorale finale pentru alegerile la nivelul facultăţilor pe 

site-ul www.uav.ro, la secţiunea Alegeri 2016-2020   

02 05 

18 Validarea de către Senatul UAV a rezultatelor alegerilor la nivelul 

departamentelor 

02 06 

19 Afişarea la avizierul facultăţilor şi publicarea pe site-ul www.uav.ro, la 

secţiunea Alegeri 2016-2020  a listei candidaţilor pentru alegerile la nivelul 

facultăţilor. 

02 06 

20 Afişarea la avizierul facultăţilor şi publicarea pe site-ul www.uav.ro, la 

secţiunea Alegeri 2016-2020 a modelului buletinelor de vot pentru alegerile 

la nivelul facultăţilor 

02 07 

21 Alegerea membrilor Consiliilor Facultăţilor şi membrilor Senatului UAV – 

Turul I şi comunicarea rezultatelor alegerilor. 

02 09 

22 Alegerea membrilor Consiliilor Facultăţilor şi membrilor Senatului UAV – 

Turul II - dacă este cazul- şi comunicarea rezultatelor 

02 10 

23 Transmiterea la Senatul UAV a documentelor referitoare la rezultatele 

alegerilor la nivelul departamentelor şi la nivelul facultăţilor. 

02 10 

24 Validarea de către Senatul actual al UAV a rezultatelor alegerilor la nivelul 

departamentelor şi facultăţilor,  

02 11 

25 Publicarea pe site-ul www.uav.ro, la secţiunea Alegeri 2016-2020 a 

rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor şi la nivelul facultăţilor, 

validate de Senatul actual al UAV. 

02 12 

 


