
 
 

 
 

CALENDAR ALEGERI STUDENȚEȘTI 

pentru mandatul 2020-2024 
 

 

Consiliile facultăților  Senatul Universității 
7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente 

de înscriere 

7 noiembrie 2019 - publicare anunț, Metodologie și 

documente de înscriere 

7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la 

secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00 

 

7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură 

la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00 

 

18 noiembrie 2019 – Verificarea dosarelor de candidatură de 

către Biroul Electoral Central Studențesc  

 

18 noiembrie  2019– Verificarea dosarelor de candidatură de 

către Biroul Electoral Central Studențesc  

 

20 noiembrie 2019 – Afișarea listei candidaților înscriși la 

avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro;  

 

20 noiembrie  2019– Afișarea listei candidaților înscriși la 

avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro;  

 

20-24 noiembrie  2019– desfășurarea campaniei electorale 

 

20 noiembrie 2019 - 6 ianuarie 2020  – desfășurarea 

campaniei electorale 

 

25 noiembrie 2019– instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor 

electorale și tipărirea buletinelor de vot. 

 

7 ianuarie 2020 - instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor 

electorale și tipărirea buletinelor de vot. 

26 noiembrie 2019  – Desfășurarea alegerilor studențești în 

intervalul orar 09:00-19:00, Turul I 

 

8 ianuarie 2020 - Desfășurarea alegerilor studențești în 

intervalul orar 09:00-19:00, Turul I 
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27 noiembrie 2019 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul 

ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la 

decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea 

contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe 

site-ul www.utm.ro 

9 ianuarie 2020 - Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul 

ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la 

decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea 

contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și 

pe site-ul www.utm.ro 

28 noiembrie  2019 – Desfășurarea alegerilor studențești în 

intervalul orar 09:00-19:00, Turul II 

15 ianuarie 2020 - Desfășurarea alegerilor studențești în 

intervalul orar 09:00-19:00, Turul II 

29 noiembrie 2019- Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul 

ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la 

decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea 

contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe 

site-ul www.utm.ro 

16 ianuarie 2020 - Afișarea rezultatelor alegerilor la 

avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea 

contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; 

soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la 

avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro 

29 noiembrie 2019 – Afișare rezultate finale pentru Consiliile 

facultăților 

17 ianuarie 2020 – Afișare rezultate finale pentru Senatul 

Universității 
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