
Calendarul de desfăşurare a alegerilor generale pentru 

funcţia de membru student în Consiliul Facultăţii de Știinţe 

Economice în mandatul 2020-2024 – 4 reprezentanţi:  
- 1 reprezentant al studenților din domeniul Contabilitate 

- 1 reprezentant al studenților din domeniul Management 

- 1 reprezentant al studenților din domeniile Finanțe și Economie și afaceri 

internaționale 

- 1 reprezentant al studenților din domeniile Administrarea Afacerilor și Marketing 

 

În conformitate cu:  

• OMECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire și de 
alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de 
învățământ superior,  

• Anexa 2 actualizata - Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de 
universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta 
Universitatii din Oradea,  

• Calendarul alegerilor academice 2019-2020 aprobat de Senatul Universităţii din Oradea,  

• Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice 2019/2020 

• Hotărârile Consililui Facultății de Științe Economice nr. 87 din 29.10.2019,  

Facultatea de Știinţe Economice a Universităţii din Oradea anunţă organizarea alegerilor 
generale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Știinţe Economice – 4 
reprezentanţi din partea studenţilor, astfel:  

- 1 reprezentant al studenților din domeniul Contabilitate 

- 1 reprezentant al studenților din domeniul Management 

- 1 reprezentant al studenților din domeniile Finanțe și Economie și afaceri 

internaționale 

- 1 reprezentant al studenților din domeniile Administrarea Afacerilor și Marketing – 

 
conform următorului calendar de desfășurare:  
 

• 22.11.2019, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor (candidaturile se 
înregistrează la Registratura Universităţii din Rectorat și se depun cu număr de înregistrare la 
Secretariatul Decanatului Facultăţii; IMPORTANT! - Secretariatul Decanatului Facultăţii de 
Știinţe Economice nu verifică și nu își asumă răspunderea pentru conţinutul candidaturilor 
depuse de către candidaţi, întreaga răspundere cu privire la documentele depuse pentru 
candidatură revenind candidaţilor, care pot fi excluși din participarea la alegeri de către 
Comisia de alegeri, ulterior încheierii perioadei de depunere a candidaturilor, pentru 
neconformitatea documentelor depuse); studenţii îşi pot depune candidatura cel mai târziu în 
preziua alegerilor (06.12.2019, ora 15.00), cu excepţia cazului în care numărul de candidaturi 
depuse de studenţi pentru locurile destinate unui pachet de domenii este mai mic decat 
numărul de locuri alocat pachetului respectiv. În acest ultim caz, dosarele de candidatură pot 



fi depuse membrilor comisiei de alegeri a studenţilor inclusiv în ziua alegerilor, dar cel târziu 
până la orele 10;  

• 06.12.2019, ora 15.00 – întrunirea Comisiei de alegeri pentru preluarea candidaturilor de la 
Secretariatul Decanatului Facultăţii de Știinţe Economice și validarea candidaturilor 
conforme; candidaturile respinse pentru neconformitate cu prevederile din Anexa 2 actualizata 
- Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta 
adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea, 
vor fi aduse la cunoștinţa candidaţilor prin postare pe site-ul Facultății, buton Alegeri 
academice 2020-2024, până la data de 06.12.2019, ora 18.00;  

• 09.12.2019, între orele 10.00-18.00, holul FSE parter, în fața sălii F005 – desfăşurarea 
alegerilor (turul I) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea 
alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;  

• 11.12.2019, între orele 10.00-18.00, holul FSE parter, în fața sălii F005 – desfăşurarea 
alegerilor (turul II – dacă e cazul) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la 
finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii. 

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului 
profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în 
cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice. Pentru a putea fi ales ca reprezentant al 
studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar 
de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc 
merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura 
universităţii, şi dosarul de candidatură vor fi depuse la Secretariatul Decanatului Facultăţii de 
Ştiinţe Economice (tot cu număr de înregistrare), până în data de 06.12.2019, ora 15.00. Dacă 
nu s-a depus nicio candidatură până în data de 06.12.2019, ora 15.00, se admit candidaturi 
depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 10.  

 

Aprobat în ședința Consiliului FSE din data de 29.10.2019 

 


