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ANEXA 1 
 

Calendarului  alegerilor pentru ocuparea locurilor rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere  
din cadrul USAMVCN, pentru mandatul 2020-2024 

 
 
Nr. 
Crt. 

Desfășurarea alegerilor Locul Perioada/ Data alegerilor Responsabil 

1 Aprobarea calendarului de alegeri  Senat 18.01.2022 Senatul universitar 
2 Declanșarea alegerilor la departamentelor   01.03.2022 – 23.03.2022 Consiliul de administrație 

Depunerea candidaturilor pentru membru în 
Consiliul departamentului și pentru funcția de 
Director de departament – locuri vacante 

Decanat 01 - 03.03.2022 Consiliul facultății 
 

Avizarea candidaturilor de către consiliile 
facultăților 

Sala Consiliu 04.03.2022 Consiliul facultății 

Afișarea candidaturilor, a listelor de vot și a 
locației secțiilor de votare corespunzătoare  

Pagina web 07.03.2022 Biroul electoral al universității 

Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a membrilor în consiliilor 
departamentelor – locuri vacante și a 
Directorilor de departament – locuri vacante  

Sediul Departamentelor 21.03.2022 Biroul electoral al universității 
Biroul electoral al secțiilor 

 Validarea alegerilor și confirmarea 
rezultatului acestora de către Senatul 
universitar 

Sala Senat 22.03.2022 Senatul universitar 
 

Publicarea rezultatelor alegerilor  Pagina web 23.03.2022 Consiliul de administrație 
3 Declanșarea alegerilor la consiliile de 

facultăți – locuri vacante 
 01.03.2022 – 23.03.2022 Consiliul de administrație 

 Depunerea candidaturilor pentru membru în 
consiliilor facultăților – locuri vacante 

Decanat 01 - 03.03.2022 Consiliul facultății 



2 

Avizarea candidaturilor pentru membru în 
consilii de facultate - locuri vacante de către 
consiliile facultăților 

Sala Consiliu 04.03.2022 Consiliul facultății 

Afișarea listelor de vot pentru consiliile 
facultăților, a locației secțiilor de votare 
corespunzătoare și a candidaturilor 

Pagina web 07.03.2022 Biroul electoral al universității 

Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a membrilor în consiliilor facultăților 
pentru locurile rămase vacante 

Institutul de Științele vieții 21.03.2022 Biroul electoral al universității 
 

Validarea alegerilor pentru membru în 
consiliile facultăților și confirmarea 
rezultatului acestora de către Senatul 
universitar 

Sala Senatului 22.03.2022 Senatul universitar 

Publicarea rezultatelor alegerilor pentru 
membru în consiliile facultăților pe pagina 
web a USAMV Cluj-Napoca 

Pagina web 23.03.2022 Consiliul de administrație 

4 Declanșarea alegerilor la Consiliul CSUD – 
locuri vacante 

 01.03.2022 – 23.03.2022 Consiliul de administrație 

 Depunerea candidaturilor pentru membru în 
Consiliului studiilor universitare de doctorate 
(CSUD) – locuri vacante 

Rectorat 01 - 03.03.2022 Consiliul de administrație 

 Avizarea candidaturilor pentru membru în 
CSUD – locuri vacante, de către Senatului 
universitar  

Sala Senatului 
 

04.03.2022 Senatul universitar 

Afișarea listelor de vot pentru membru în 
Consiliul CSUD – locuri vacante, a locației de 
votare și a candidaturilor 

Pagina web alegeri 07.03.2022 Biroul electoral al universității 

 Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a membrilor Consiliului studiilor 

Institutul de Științele 
Vieții 

21.03.2022 Biroul electoral al universității 
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universitare de doctorat, locuri rămase 
vacante 
Validarea alegerilor pentru membru în CSUD 
– locuri vacante  și confirmarea rezultatului 
acestora de către Senatul universitar 

Sala Senatului 22.03.2022 Senatul universitar 

Publicarea rezultatelor alegerilor  Pagina web 23.03.2022 Biroul electoral al universității 
5 

 
Declanșarea alegerilor pentru membru în 
Senatul universitar – locuri vacante 

 01.03.2022 – 23.03.2022 Consiliul de administrație 

 Depunerea candidaturilor pentru membru în 
Senatul universitar – locuri vacante 

Rectorat  01 - 03.03.2022 Consiliul de administrație 

 Avizarea candidaturilor pentru membru în 
Senatul universitar – locuri vacante 

Sala Senatului 04.03.2022 Senatul universitar 

 Afișarea listelor de vot, a locației pentru 
membru în Senatul universitar – locuri 
vacante și a candidaturilor 

Pagina web 07.03.2022 Biroul electoral al universității 

 Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a membrilor Senatului universitar - 
locurile rămase vacante  

Institutul de Științele 
Vieții 

21.03.2022 Biroul electoral al universității 

 Validarea alegerilor pentru membru în 
Senatului universitar – locuri vacante și 
confirmarea rezultatului acestora de către 
Senatul universitar în exercițiu 

Sala Senatului 22.03.2022 Senatul universitar 

 Publicarea rezultatelor alegerilor  Pagina web 23.03.2022 Biroul electoral al universității 
6 Declanșarea alegerilor pentru membru 

extern vacant în cadrul Consiliului Școlii 
Doctorale de Științe Agricole Inginerești 

 01.03.2022 – 23.03.2022 Consiliul de administrație 

 Depunerea candidaturilor pentru membru 
extern în cadrul Consiliului Școlii Doctorale 
de Științe Agricole Inginerești 

Rectorat 01 - 03.03.2022 Consiliul de administrație 

 Avizarea candidaturilor pentru membru Sala Senatului 04.03.2022 Senatul universitar 
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extern în cadrul Consiliului Școlii Doctorale 
de Științe Agricole Inginerești 

 

Afișarea listelor de vot pentru membru extern 
în cadrul Consiliului Școlii Doctorale de 
Științe Agricole Inginerești 

Pagina web alegeri 07.03.2022 Biroul electoral al universității 

 Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a unui membru extern în cadrul 
Consiliului Școlii Doctorale de Științe 
Agricole Inginerești 

Institutul de Științele 
Vieții 

21.03.2022 Biroul electoral al universității 

Validarea alegerilor pentru CSUD și Școlile 
Doctorale, confirmarea rezultatului acestora 
de către Senatul universitar 

Sala Senatului 22.03.2022 Senatul universitar 

Publicarea rezultatelor alegerilor  Pagina web 23.03.2022 Biroul electoral al universității 
  

* Candidaturile pentru funcția de director de departament se depun la secretariatul facultății împreună cu CV-ul actualizat și proiectul managerial  

            **Candidaturile pentru funcțiile de membru în consiliul departamentului, al facultății, al Senatului, se depun cu CV actualizat 

 

Prezentul Calendar al alegerilor pentru ocuparea locurilor rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere 
din cadrul USAMVCN pentru mandatul 2020-2024 a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.01.2022 

 

 

                  Preşedintele Biroului Electoral al USAMVCN,                                              Vicepreşedinte al Biroului Electoral al USAMVCN, 
                                     Prof.Dr. Dan VÂRBAN                    Dr.Jr. Mircea Adrian GRIGORAŞ 



 
 
 
 
 
 

CALENDARUL ALEGERILOR REPREZENTANTILOR STUDENTILOR,  
PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE, ÎN STUCTURILE DE CONDUCERE,  

MANDATUL 2020-2024 
 

Anexa 1 
 
 
 
 

 
Nr.Crt. Desfășurarea alegerilor Locul Perioada/ Data alegerilor Responsabil 

 Aprobarea calendarului de alegeri Sala Senatului 18.01.2022 Senatul universitar 

1 
Declanșarea alegerilor reprezentanților 
studenților pentru locurile vacante în 
Consiliul facultăților *  

 
 

01.03.2022 – 23.03.2022 Asociațiile studențești 

 Depunerea candidaturilor studenților pentru 
locurile vacante   

Decanatul 
faculăților 

01 - 03.03.2022 Asociațiile studențești 
 

 Avizarea candidaturilor studenților de către 
Consilile Facultățăților Sala Consiliu 04.03.2022 Consiliul facultății 

 
Afișarea listelor de vot pentru ocuparea 
locurilor vacante în cadrul Consiliilor 
Facultăților 

Pagina web 
 

07.03.2022 Biroul electoral al 
universității 

 

Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a reprezentanților studenților pentru 
locurile rămase vacante în cadrul Consiliilor 
Facultăților 

Institutul de Științele 
Vieții Regele Mihai I al 

României 

 
21.03.2022 

Biroul electoral al 
universității și  

Biroul secției de vot a 
studenților 

 

Validarea alegerilor pentru ocuparea 
locurilor vacante în cadrul Consiliilor 
Facultăților, confirmarea rezultatelor de 
către Senatul universitar 

Sala Senatului 

 
22.03.2022 Senatul universitar 

 Publicarea rezultatelor alegerilor  Pagina web 23.03.2022 Biroul electoral al 
universității 



2 
Declanșarea alegerilor reprezentanților 
studenților pentru ocuparea locurilor rămase 
vacante în Senatul universitar *  

 
 

01.03.2022 – 23.03.2022 Asociațiile studențești 

 
Depunerea  candidaturilor  reprezentanților 
studenților pentru ocuparea locurilor rămase 
vacante în Senatul universitar 

Decanatul 
faculăților 

01 - 03.03.2022 
Asociațiile studențești 

 Avizarea candidaturilor studenților pentru 
ocuparea locurilor vacante în Senatul universitar  

Sala de consiliu a 
faculăților 

04.03.2022 Consiliul facultății 

 
Afișarea listelor de vot, a locației secției de vot 
și a candidaturilor studenților pentru locurile 
rămase vacante 

Pagina web 
 

07.03.2022 Biroul electoral al 
universității 

 

Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a reprezentanților studenților în 
Senatului universitar, pentru locurile rămase 
vacante 

Institutul de Științele 
Vieții 

 
21.03.2022 

Biroul electoral al 
universității și Biroul 

secției de vot a 
studenților 

 

Validarea alegerilor pentru ocuparea 
locurilor vacante a studenților în Senatul 
universitar și confirmarea rezultatelor de 
către Senatul universitar 

Sala Senatului 

 
22.03.2022 Senatul universitar 

  
Publicarea rezultatelor alegerilor  

 
Pagina web  

23.03.2022 Biroul electoral al 
universității 

3 Declanșarea alegerilor pentru funcția de 
Prefectul Studenților *  01.03.2022 – 23.03.2022 Asociațiile studențești 

 Depunerea candidaturilor pentru funcția de 
Prefect al Studenților 

Rectorat, orele 
8,00 – 12,00 

01 - 03.03.2022 Asociațiile studențești 

 Avizarea candidaturilor pentru funcția de 
Prefect al Studenților de către Senatul 
universitar 

Sala Senatului 
 

04.03.2022 Senatul universitar 

 Afișarea listelor de vot pentru alegerea 
Prefectului Studenților, a locației și secțiilor de 
vot corespunzătoare și a candidaturilor Pagina web 

 
07.03.2022 

Biroul Electoral al 
universității și Biroul 

secției de vot a 
studenților 

  
Alegerea prin vot universal, direct, secret și 
egal a Prefectului Studenților 

Institutul de Științele 
Vieții 

 
21.03.2022 

Biroul Electoral al 
universității și Biroul 

secției de vot a 
studenților 

 Validarea alegerilor pentru funcția de Prefect al 
Studenților și confirmarea rezultatului acestora 
de către Senatul universitar  

Sala Senatului 
22.03.2022 

Senatul universitar 



 Transmiterea către ME și către Asociațiile 
studențești a documentelor necesare validării 
Prefectului Studenților  Rectorat 

23.03.2022 Consiliul de 
administrație, 

Biroul Electoral al 
universității 

 
* Candidaturile studenţilor pentru funcțiile de membru în Consiliul facultății şi Senat, se depun cu CV actualizat + scrisoare de intenţie+Declaraţie pe 
propria răspundere referiotare la faptul că a fost/nu a fost membru în structurile de conducere, specificându-se perioada dacă este cazul. 
 
 

Prezentul Calendar al alegerilor studenţilor pentru ocuparea locurilor rămase vacante în stucturile conducere 

din cadrul USAMVCN 2022, a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de  17.01.2022 

 

   

                   Preşedintele Biroului Electoral al USAMVCN,                                              Vicepreşedinte al Biroului Electoral al USAMVCN, 
                                     Prof.Dr. Dan VÂRBAN                    Dr.Jr. Mircea Adrian GRIGORAŞ  
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