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Art. 1. Se valideaza HBS nr. 20-22 / 06.07.2015 si implicit se aproba:
(i) Metodologia privind organizarea si desfasurarea referendumului universitar pentru stabilirea
modalitatii de desemnare a rectorului in UPT in forma din Anexa 1 la prezenta
(ii) Calendarul referendumului universitar pentru stabilirea modalitatii de desemnare a rectorului in
UPT in forma din Anexa 2 la prezenta
(iii) Structura Biroului Electoral aferent referendumului universitar pentru stabilirea modalitatii de
desemnare a rectorului in UPT, in forma: total componenti 7, din care 5 cu calitatea de cadru didactic ,
1 cu calitatea de student ~i 1 cu calitatea de jurist.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Consiliului de Adrninistratie, Directiei Resurse Umane si
tuturor departamentelor.
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Prof.dr.ing. Nicolae ROBU
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SECRETAR GENERAL,
profodroingoten GRECEA
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ANEXA 1 LA HS nr. 149 din 16.07.2015

METODOLOGIE

privind organizarea si desfasurarea referendumului universitar pentru alegerea modalitatii

de desemnare a rectorului in Universitatea Politehnica Timisoara

I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1

Referendumul universitar se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare si anume: Legea

Educatiei nationale m .l/20ll si Ordinul MECS de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la

procesul de stabilire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul institutiilor

din sistemul national de invatamant superior, cu m.3751 din 29.04.2015, publicat in M.O. nr.

336/18 .05.2015

Art. 2

Organizarea si desfasurarea referendumului universitar se realizeaza cu respectarea

principiilor legalitatii , autonomiei universitare, transparentei , respectarii drepturilor si libertatilor

studentilor si ale personalului academic, principiul reprezentativitatii pe facultati , departamente,

sectii /linii de predare, programe de studii, conform Cartei universitare, principiul respectarii

normelor etice si deontologice.

Art. 3

Organizarea si desfasurarea referendumului universitar cu privire la revizuirea modalitatii de

desemnare a rectorului, precum si aplicarea rezultatului acestuia sunt obligatorii.

Art. 4

Obiectul referendumului universitar, 11 constituie stabilirea, prin vot universal, direct si secret

a modalitatii de desemnare a rectorului.

Tema supusa referendumului universitar este stabilirea optiunii pentru una din cele doua

modalitati de desemnare a rectorului prevazute de art.209 alin(l) din Legea educatiei nationale

m.l/20ll:
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a. pe baza de concurs public

sau

b. prin vot universal, direct si secret

Art. 5

Au drept de vot toate cadrele didactice si cercetatorii care au calitatea de titular in cadrul

UPT si reprezentantii studentilor din senatul universitar si din consiliile facultatilor .

Persoanele cu drept de vot inscrise pe listele de vot ale universitatii sunt chemate sa se

pronunte prin aplicarea stampilei de vot pe una din variantele inscrise pe buletinele de vot,

conform optiunii proprii.

Art. 6

Calendarul desfasurarii referendumului universitar se stabileste de catre Senatul

universitar, cu respectarea termenelor din prezenta metodologie si a celor stabilite de Ordinul

MEC~ nr. 3751/2015 .

Calendarul desfasurarii referendumului universitar constituie anexa la prezenta

Metodologie.

Modalitatea de desemnare a rectorului , pe baza unui concurs public sau prin alegeri se

stabileste cu minimum 6 luni inainte de fiecare desemnare a rectorului.

Data si tema referendumului se aduc la cunostinta membrilor universitatii , eu eel putin 30

de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia, prin toate mijloacele de informare atlate la dispozitia

universitatii.

La nivelul universitatii :

Se vor posta pe site-ul www.upLro urmatoarele: METODOLOGIA privind

organizarea ~i desfasurarea referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de

desemnare a rectorului in Universitatea Politehnica Tirnisoara.calendarul detaliat al

activitatilor; data si tema referendumului.

La nivelul Facultatilor/Departamentelor:

se vor afisa la avizier la loc vizibil METODOLOGIA privind organizarea si

desfasurarea referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a



rectorului in Universitatea Politehnica Timisoara.calendarul detaliat al activitatilor; data

si terna referendumului.

Referendumulla nivel de universitate se desfasoara intr-o singura zi.

Data de desfasurare a referendumului se comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii

Stiintifice cu eel putin 14 zile inainte de desfasurare .

Art. 7

Referendumul universitar este validat daca la acesta participa eel putin jumatate plus unu

din numarul persoanelor cu drept de vot inscrise pe listele de votare.

Daca referendumul universitar este validat, rezultatul acestuia se stabileste cu majoritatea

simpla a voturilor valabil exprimate.

in situatia in care referendumul nu este validat, se organizeaza, la interval de cel mult

doua saptamani, un nou referendum, conform calendarului de desfasurare aprobat de Senatul

UPT, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.

in situatia de mai sus ambele scrutine se realizeaza in cadrul acelorasi sectii de votare,

operatiunile electorale fiind indeplinite de catre aceleasi birouri electorale.

Rezultatul referendumului universitar, validat de senat, va fi adus la cunostinta

comunitatii academice si MECS, conform calendarului, in termen de doua zile lucratoare de la

incheierea procesului de vot.

Art. 8

Buletinele de vot pentru referendumul universitar si pentru alegerea rectorului se realizeaza

la nivel de universitate si se securizeaza de biroul electoral universitar. Nurnarul buletinelor de

vot prezentate biroului electoral universitar pentru securizare este egaI cu numarul total declarat

al persoanelor cu drept de vot din universitate plus un numar de 10%.

II.ORGANIZAREA SI DESFASURAREA REFERENDUMULUI

Art. 9

in UPT, atributiile Senatului, Consiliului de Administratie, Biroului electoral universitar

si birourilor sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea corespunzatoare a

referendumului sunt prevazute in prezenta Metodologie ~i se completeaza cu dispozitiile legale,

respectiv normele transmise de MECS, daca e cazu!.



Art. 10

Atributiile si responsabilitatile Senatului UPT:

• Aproba calendarul desfasurarii referendumului universitar. cu respectarea

termenelor din prezenta metodologie si a celor stabilite de Ordinul MECS nr.

3751/2015;

• Aproba, la propunerea facultatilor, un birou electoral al universitatii, ca organism

impartial, la nivel de universitate , responsabil cu organizarea si desfasurarea

referendumului (art.20, alin.l). Biroul electoral al universitatii este format dintr

un numar impar de membri (5 - 7 membri), dintre care unul are in mod

obligatoriu pregatire juridica si 1 - 2 studenti;

• Stabileste nurnarul birourilor sectiilor de votare;

• Aproba, daca e cazul, organizarea sectiilor de votare si la sediul extensiilor din

teritoriu ale UPT;

• Valideaza/invalideaza rezultatele referendurnului;

• Orice alte atributii rezultate din normele legale aplieabile, respeetiv regulamentele

interne.

Art. 11

Atributiile si responsabilitatile Consiliului de Administratie:

• Asigura suportul administrativ pentru organizarea campaniilor de informare si

a dezbaterilor publiee eu privire la:

a. data si obiectul referendumului

b. cine participa la vat

c. locatiile referendumului

• Comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice urrnatoarele date:

a) numarul total al persoanelor cu drept de vot din universitate , care sunt

chemate sa participe la referendum, defalcat pe categorii : total nurnar de

personal didactic si de cercetare cu drept de vot ~i total studenti cu drept

de vat;

b) copie a hotararii senatului prin care se stabilesc data ~i locul organizarii

referendumului , cu cel putin 14ziIe inainte de desfasurare ;



c) data de publicare pe site-ul propriu a inforrnatiilor privind calendarul de

desfasurare a referendumului;

d) data si locul desfasurarii dezbaterilor publice pentru informarea

comunitatii academice.

Art. 12

Biroul electoral al universitatii este desemnat de Senat, la propunerea facultatilor, ca

organism impartial, la nivel de universitate, responsabil cu organizarea ~i desfasurarea

referendumului.

Biroul electoral al universitatii este format dintr-un numar impar de membri (5-7

membri), dintre care unul are in mod obligatoriu pregatire juridica si 1-2 sunt studenti .

La prima sedinta (in termen de 24 de ore de la investire), membrii desernnati in biroul

electoral al universitatii aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele biroului electoral al

universitatii ~i adjunctul acestuia.

Biroul electoral al universitatii lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lui si ia decizii

cu votul majoritatii membrilor prezenti . In caz de egalitate de voturi , votul presedintelui este

hotarator,

Art. 13

Atributiile si responsabilitatile Biroului electoral al universitatii:

intocmeste si/sau reactualizeaza listele de vot (art.20, alin.2a);

aduce la cunostinta publica locatia sectiilor de votare (art.20, alin.2b);

arondarea pe sectii de votare, unde este cazul;

afiseaza listele de vot arondate pe sectii;

organizeaza campania de informare cu privire la data si obiectul referendumului , la

participantii la vot si locul desfasurarii referendumului;

aproba nurnarul stampilelor de vot pentru fiecare sectie de votare, iar universitatea

raspunde de gestionarea lor;

aplica starnpila de control pe buletinele de vot ~i Ie securizeaza. Numarul buletinelor

de vot prezentate biroului electoral universitar pentru securizare este egal cu nurnarul

total declarat al persoanelor cu drept de vot din universitate plus un numar de 10%;

distribuie buletinele de vot ;



numara ~i verifica procesele verbale intocmite de comisiile de votare pe sectii;

centralizeaza voturile si comunica rezultatul referendumului Consiliului de

Administratie si Senatului Universitar;

orice alte atributii rezultate din normele legale aplicabile, respectiv regulamentele

interne.

Art. 14

Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt formate dintr-un numar impar de membri

(5-7 membri), desemnati de consiliile facultatilor In care se organizeaza,

Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare sunt alesi de catre membrii biroului

respectiv.

Art. 15

Atributiile si responsabilitatile Birourilor electorale ale sectiilor de votare;

sunt responsabile cu organizarea si desfasurarea referendumului pe sectii de votare;

stabilesc locatiile in care se amplaseaza cabinetele de vot. Sectiile de votare sunt

prevazute cu cabine de vot In numar suficient pentru nurnarul de votanti inscrisi pe

listele de vot;

organizeaza desfasurarea referendumului In sectia de votare;

identifica si consernneaza in tabele electorale participarea la vot ;

Solutioneaza contestatiile formulate In scris de alegatori impotriva omisiunilor, a

inscrierilor gresite ~i a oricaror erori din listele electorale In cel mult 24 de ore de la

inregistrare;

Solutioneaza orice alte contestatii formulate in timpul operatiunilor de vot ;

Grice alte atributii rezultate din normele legale aplicabile, respectiv regulamentele
interne.

III. BULETINELE, STAMPILELE SI LISTELE DE VOT

Art. 16

Formatul buletinelor de vot este stabilit prin reglernentarile In vigoare sau, in lipsa

acestora, este stabilit de Biroul electoral central al universitatii.

Buletinele de vot pentru referendumul universitar si pentru alegerea rectorul ui se

realizeaza la nivel de universitate si se securizeaza de biroul electoral universitar, prin aplicarea

starnpilei de control a biroului electoral.



Numarul buletinelor de vot prezentate biroului electoral universitar pentru securizare este

egal cu numarul total declarat al persoanelor cu drept de vot din universitate plus un nurnar de

10%.

Art. 17

Formatul stampilelor de vot va fi unic pe tara, de dimensiune mai mica decat patrulaterele

tiparite pe buletinele de vot.

Pe stampilele de vot se va inscriptiona cuvantul "YOTAT", scris cu majuscule. Numarul

stampilelor de vot pentru fieeare sectie de votare este aprobat de catre biroul electoral

universitar, iar universitatile raspund de gestionarea lor.

Se considera avizata confectionarea la nivel de institutii de invatamant superior a

starnpilelor, cu urmatoarele tipuri de format:

a) stampile de control ale biroului electoral al universitatii care au forma patrata si

sunt inscriptionate astfel: Biroul electoral al Universitatii Politehnica Timisoara sub forma de

cere inscris, iar central este inscriptionat cuvantul "CONTROL", scris cu majuscule;

b) starnpile de vot care au forma rotunda, cu diametru de 17 mm si pe care este

inscriptionat cuvantul "YOTAT" , scris cu majuscule;

c) stampile de anulare a buletinelor de vot , pe care se inscriptioneaza cuvantul

"AN ULAT", scris cu majuscule.

Art. 18

Persoanele cu drept de vot sunt inscrise pe listele de vot ale universitatii . Au drept de vot

toate eadrele didactice si cercetatorii eare au calitatea de titular In cadrul UPT ~i reprezentantii

studentilor din senatul universitar si din consilii Ie facultatilor.

Listele de vot ale universitatii contin : numarul curent, numele si prenumele, codul

numeric personal, facultatea/departamentul si 0 rubrica referitoare la sernnatura alegatorului . In

aceasta rubric alegatorul va semna In fata membrilor biroului electoral al sectiei de votare unde

este arondat, In momentul exercitarii dreptului de vot.

Art. 19

Afisarea listelor de vot (tara codul numeric personal), delimitarea sectiilor, numerotarea

si adueerea la cunostinta publica a sectii lor de votare ~i a locatiei de vot se fac cu eel putin 14

zile calendaristice inaintea datei de vot.



Art. 20

Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele de vot. Contestatiile impotriva omisiunilor, a

inscrierilor gresite si a oricaror erori din listele electorale se fac la biroul electoral al sectiei de

votare care a intocmit listele electorale, acesta fiind obligat sa se pronunte in eel mult 24 de ore

de la inregistrare.

Cu 3 zile inainte de data organizarii referendumului nu se mai fae modificari ale listelor de

vot.

IV. DESFA~URAREA REFERENDUMULUI

Art. 21

Desfasurarea referendumului universitar va avea loc dupa calendarul din anexa.

Art. 22

Partieipantul la vot se prezinta la sectia de votare de care apartine , se legitimeaza cu unul

dintre aetele de identitate: carte de identitate / buletin de identitate / carte de identitate provizorie

sau pasaport pentru cetatenii straini titulari din UPT sau, in cazul pierderii cartii de identitate /

buletin de identitate , cu carte de identit ate provizorie.

Membrii comisiei verifica datele alegatorului , il identifica in lista de alegatori , ii

inmaneaza un buletin de vot si 0 stampila cu mentiunea votat.

Exercitarea dreptului de vot se face individual , in cabinele special amenajate. Dupa

exercitarea dreptului de vot alegatorul introduce buletinul de vot in urna, preda stampila eu

mentiunea votat membrilor comisiei si sernneaza pe lista in dreptul numelui sau.

Art. 23

Imediat dupa incheierea procedurii de vot se trece la nurnararea si validarea voturilor

valabil exprimate, conform Ordinul ministrului nr.375 1/2015 , operatiuni la care participa

membrii birourilor sectiilor de votare si pot asista persoanele acreditate in conditiile ordinului

mentionat mai sus .

Procesul - verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului universitar de la

fiecare sectie de votare , insotit de buletinele de vot folosite , cele neintrebuintate si cele anulate ,

de contestatiile formulate si de copiile listelor electorale, este depus la biroul electoral al UPT de

catre presedintele sectiei de votare , insotit de 2 membri ai biroului , stabiliti prin tragere la sorti.



Exactitatea datelor din procesele verbale este confirmata de catre presedintele sau

loctiitorul biroului electoral al sectiei de votare, care contrasemneaza si stampileaza documentele

primite. Procesele verbale ale sectiilor de votare, contrasemnate, sunt utilizate in centralizarea

rezultatului votarii,

v. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 24

Prezenta metodologie privind organizarea si desfasurarea referendumului universitar

pentru alegerea rnodalitatii de desemnare a rectorului in UPT, aprobata de Biroul Senatulului

universitatii la data de 06.07.2015 si validata de Senatul Universitatii Politehnica Tirnisoara in

data de 16.07.2015 se face publica incepand cu data aprobarii,

Conducerea UPT, precum si cea a facultatilor, departamentelor si Ligii studentilor vor

duce la indeplinire prevederile prezentei metodologii.



CALENDAR ACTIVITATI REFERENDUM

ANEXA 2 la HS 149 din 16.07.2015

Data/Perioada Unde se transmite Responsabil Obs.
Activitatea

Aprobare Metodologie Senat UPT
Date referendum: 11.09.2015 Art. 28
TURULI vineri 11 septembrie 2015 14.09.2015
TURULII luni 14 septembrie 2015

Afisare Metodologie si Calendar pe site-ul UPT Data limita Consiliul de Administratie ART. 29
20.07.2015 pe site-urile proprii , in

termen de 5 zile de la
aprobarea de catre
senatul universitar,

metodologiilc
Desemnarea membrilor Biroului electoral al Pana in Facul tati-Rectorat-Senat Facultatile propun/Senatul Art. 20 alin. 1
universitatii 16.07.2015- emite hotararea

transmis spre
Senat

Stabilirea numarului birourilor sectiilor de votare Senatul UPT 21 (l)
Desemnarea membrilor birourilor sectiilor de votare Consiliile facultatilor 21 (2)
Alegerea presedintelui Biroului electoral al Membrii Biroului electoral
universitatii central al universitatii
Alegerea presedintilor birourilor sectiilor de votare Membrii fiecarui birou al

sectiilor de votare
Desfasurarea dezbaterilor publice pentru informarea Pana in Membrilor universitatii Art. 19 alin. 2
cornunitatii academice prin: 10.09.2015 (personal didactic si de

- postul de televiziune TELEU; cercetare si studenti)
- sedinte la nivelul Facultatilor/Departamentelor,

cu participarea tuturor cadrelor didactice
Data ~i tcma referendumului se aduc la cunostinta
membrilor universitatii , eu eel putin 30 de zile inainte
de ziua desfasurarii acestuia, prin toate mijloacele de Data lirnita
informare atlate la dispozitia universitatii 10.08.2015
Stabilirca numarului de eabinc de vot/sectie de Birourile electoralc ale Art. 22 alin. 2
votare sectiilor de votare ~i

Consiliul facultatii



Listele de vot ale universitatii contin: numarul Directia Resurse Umane Art. 22 alin. 2
curent, numele ~i prenumele, CNP,
faculta tealdepartamentul
Intocmirea si afisarea Iistelor de vot (tara CNP), Data lirnita Art. 24
delimitarea sectiilor, num erotarea ~i aducerea la 25.08.2015
cunostinta publica a sectiilor de votare si a locatiei de
vot se fac cu eel putin 14 zile calendaristice inaintea
datei de vot
Formularea contestatiilor impotriva listelor de vot 28.08.2015
Solutionarea contestatiilor impotriva listelor de vot 28.08.2015
Afisarea listelor de vot finale 31.08.2015 3 zile inainte de

referendum nu se mai
fae contestatii

Centralizarea voturilor si comunicarea rezultatelor
tur I/tur II
Validarea de senat a rezultatului referendumului
Aducerea rezultatului referendumului la cunostinta
comunitatii universitare

Documente necesare transmiterii MEC~
- Data de desfasurare a rcferendumului se cornunica
MEC~ cu eel putin 14 zile inainte de desfasurare
-Numarul total al persoanclor eu drept de vot din
uni versitate, care sunt chemate sa participe la
referendum , defalcat pe categorii: total numar de
personal didactic si de cercetare cu drept de vot si Art. 19 alin.4
total studenti eli drept de vot Art. 25 lit. a)
-Copie a Hotararii Senatului prin care se stabilcsc 28.08.2015 Art. 25 lit. b)
locul ~i data organizarii referendumului cu eel putin 14 Art. 25 lit. c)
zile inainte de desfasurare Art. 25 lit. d)
-Data de publicare pe site-ul propriu a informatiilor
privind calendarul de desfasurarea referendumului
-Data ~i locul desfasurarii dezbaterilor publice
pentru informarea comunitatii academiee


