
 
 

 
 

CALENDAR ALEGERI STUDENȚEȘTI 
pentru mandatul 2020-20241 

 
 
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 20192  – 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 

 
1 Refăcut conform Proces-verbal nr.4 din data de 26 noiembrie 2019. 
2 Potrivit Procesului-verbal de constatare a  unui viciu de procedură privind eroarea asupra numelor candidaților, Turul I de scrutin pentru Facultatea de Medicină 
Dentară va fi reorganizat în data de 27 noiembrie 2019, în intervalul orar 9:00-19:00.  



 
 

 
 

 
27 noiembrie 2019 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul 
orar 09:00-19:00, Turul I, pentru reprezentanții studenților în Consiliul 
Facultății de Medicină Dentară. 

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 – Afișarea rezultatelor alegerilor pentruTurul I de 
scrutin la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea 
contestațiilor la decanatele facultăților în intervalul orar 10:00-12:00; 
soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor primului tur de scrutin 
la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro 
 

15 ianuarie 2020 - Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul 
orar 09:00-19:00, Turul II 

2 decembrie 2019- Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul 
orar 09:00-19:00, Turul II. 

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 

3 decembrie 2019- Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul 
orar 09:00-19:00, Turul II pentru Facultatea de Informatică și 
Facultatea de Medicină Dentară. 

 

4 decembrie 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. 
6 decembrie 2019- Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul 
orar 09:00-19:00,Facultatea de Medicină Dentară 
9 decembrie 2019- Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și 
pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanatele 
facultăților în intervalul orar 10:00-12:00. 
9 decembrie 2019 – După ora 12 afișarea rezultatelor finale la 
avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro, 
 

17 ianuarie 2020 – Afișare rezultate finale pentru Senatul 
Universității 



 
 

 
 

 
 


