
 
Calendarul de desfăşurare a alegerilor pentru funcţiile şi organismele de conducere 

2019 – 2020  
Facultăţile Educaţie Fizică şi Sport, Inginerie Managerială şi Psihologie 

 
 

septembrie 2019 Alegerea consiliului şi a directorului de departament  
octombrie 2019 Alegerea consiliului facultăţii şi a reprezentanţilor în senat 
21 noiembrie 2019 Constituirea senatului din reprezentanţii aleşi şi studenţi precum şi 

alegerea preşedintelui senatului 
5 decembrie 2019  Actualizarea şi aprobarea Regulamentului de alegere a rectorului 
06.01-13.01.2020 Depunerea candidaturilor la registratură pentru funcţia de rector 
16 ianuarie 2020  Validarea candidaţilor înscrişi pentru alegerea rectorului 
23 ianuarie 2020 Desemnarea rectorului UEB urmând modalitatea stabilită prin referendum 
27 ianuarie 2020 Transmiterea documentelor către MEN pentru confirmarea rectorului. 

 
10 februarie 2020  Confirmarea rectorului de către MEN; 
12 februarie 2020  Numirea pe post a rectorului prin Decizia Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie; 
17 februarie 2020  Încheierea contractului de management între Rector şi Senat; 
27 februarie 2020   Numirea prorectorilor de către rector;  
27 februarie 2020   Aprobarea de Senatul universitar a Regulamentului de organizare a 

concursului public pentru selectarea decanilor; 
 

  
18 iunie 2020 joi Aprobarea de Senatul universitar a calendarului de desfăşurare de 

desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de decan 
22 iunie 2020 luni Organizarea de către rector a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

decan; 
23 iunie 2020 marţi Depunerea candidaturilor la registratură pentru funcţia de decan; 
24 iunie 2020 
miercuri 

Avizarea de către consiliile facultăţilor a candidaţilor la concursul public 
pentru ocuparea funcţiei de decan; 

25 iunie 2020 joi Desfăşurarea concursului public pentru selectarea decanilor  la  
Facultăţile Educaţie Fizică şi Sport Fizică, Inginerie Managerială și 
Psihologie 

26 iunie 2020 vineri Validarea de către senat a decanilor selectaţi; 
26 iunie 2020 vineri Numirea în funcţie a decanilor prin Decizia Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie. 
 

  
18 iunie 2020 joi Aprobarea de Senatul universitar a calendarul de desfăşurare de 

desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de decan 
22 iunie 2020 luni Organizarea de către rector a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

decan; 
23 iunie 2020 marţi Depunerea candidaturilor la registratură pentru funcţia de decan; 
24 iunie 2020 
miercuri 

Certificarea îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs şi 
componența dosarului de concurs, de către compartimentul juridic al UEB 

25 iunie 2020 joi Avizarea de către consiliile facultăţilor a candidaţilor la concursul public 
pentru ocuparea funcţiei de decan; 
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26 iunie 2020 vineri Desfăşurarea concursului public pentru selectarea decanilor  la  
Facultăţile Educaţie Fizică şi Sport Fizică, Inginerie Managerială și 
Psihologie 

2 iulie 2020 joi Validarea de către senat a decanilor selectaţi 
2 iulie 2020 joi Numirea în funcţie a decanilor prin Decizia Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie. 
 
 
 

Calendar discutat şi aprobat în şedinţa de senat din data de 18 iunie 2020  
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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