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Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Prezenta Metodologie se fundamentează pe Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul MECŞ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 privind 
Metodologia – cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de 
conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, Carta universitară a 
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. 

 
Art. 2. Scopul prezentei metodologii reglementează modalitatea de desemnare a rectorului 

UED, pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice 
şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar 
şi din consiliile facultăţilor. 

 
Art. 3. (1) Data organizării referendumului este stabilită de către Senatul UED, conform 

calendarului (Anexa nr. 1) şi se comunică Ministerului Educaţiei Naționale cu cel puţin 14 zile înainte 
de desfăşurare. 

(2) Data şi tema referendumului se aduc la cunoştinţa comunităţii academice, cu cel puţin 30 
de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia prin mijlocele de informare aflate la dispoziţia UED. 

(3) Referendumul se desfăşoară cu minim 6 luni înainte de desemnarea rectorului, într-o 
singură zi, între orele 800 – 1600, locul desfăşurării fiind Sala Senatului. 

 
Art. 4. (1) Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unu din 

numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare. 
(2) În situaţia in care referendumul este validat, rezultatul acestuia se stabileşte cu majoritatea 

simplă a voturilor valabil exprimate. 
(3) În situaţia în care referendumul nu este validat, se organizează, la interval de cel mult două 

săptămâni, un nou referendum, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare. 
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secţii de 

votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale. 
 
 

Capitolul II 
Organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 
Art. 5. (1) La propunerea facultăţilor, Senatul universitar desemnează un Birou electoral al 

universităţii (Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj) ca organism imparţial, la 
nivel de universitate, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

(2) Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj este format dintr-un număr 
impar de membri (5): 3 cadre didactice, dintre care una are în mod obligatoriu pregătire juridică şi 2 
studenți.  

(3) La prima şedinţă, membrii desemnaţi în Biroul electoral al universităţii îşi aleg din rândul 
lor, prin vot secret, preşedintele Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj şi 
adjunctul acestuia.  
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 (4) Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj lucrează în prezenţa 
majorităţii membrilor lui şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de 
voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 
 

Art. 6. Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj are următoarele atribuţii:  
a) actualizarea listelor de vot; 
b) aducerea la cunoştinţa publică a locaţiei secţiilor de votare; 
d) afişarea listelor de vot;  
e) distribuirea buletinelor de vot; 
f) numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secţii; 
g) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului; 
h) organizarea campaniei de informare cu privire la data şi obiectul referendumului, la 

participanţii la vot şi locul desfăşurării referendumului; 
i) acreditarea persoanelor desemnate de către candidaţi ca observatori, pe lângă biroul 

electoral al secţiei de votare. 
 

Art. 7. (1) În cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj funcţionează două secţii de 
votare, amplasate la sediul UED din Lugoj, de pe str. Ion Huniade nr. 2: 

a) Secția de votare nr. 1 (pentru Facultatea de Drept); 
b) Secția de votare nr. 2 (pentru Facultatea de Științe Economice). 
(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt formate dintr-un număr impar de membri 

(5): 3 cadre didactice şi 2 studenți, desemnaţi de Consiliile facultăţilor (Drept și Științe Economice). 
(3) Preşedinții Birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt aleși de către membrii birourilor 

respective. 
(4) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile cu organizarea şi desfăşurarea 

referendumului pe secţiile de votare; identifică şi consemnează în listele electorale participarea la 
vot. 

(5) Locaţia în care se amplasează cabinele de vot este Sala Senatului. 
 

Art. 8. (1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale universităţii. 
(2) Listele de vot (Anexa nr. 2) conţin: numărul curent, numele şi prenumele, codul numeric 

personal, facultatea/departamentul. 
(3) Afişarea listelor de vot (Anexa nr. 2a) (fără codul numeric personal) şi a locaţiei de vot se 

fac cu cel puţin 14 zile calendaristice înaintea referendumului. 
(4) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Contestațiile împotriva 

omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale se fac la Biroul Electoral al 
secției de votare care a întocmit listele electorale (Anexa nr. 3), acesta fiind obligat să se pronunțe în 
cel mult 24 de ore de la înregistrare. 

 (5) Cu 3 zile înainte de data organizării referendumului nu se mai fac modificări ale listelor de 
vot. 

(6) Persoanele participante la vot se legitimează cu acte de identitate: carte de 
identitate/buletin de identitate/pașaport/ carte de identitate provizorie. 
 

Art. 9. (1) Buletinele de vot (Anexa nr. 4 ) se realizează la nivelul UED, se securizează de Biroul 
Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj şi vor purta ştampila de control a acestuia şi a 
universităţii. 
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(2) Numărul buletinelor de vot prezentate pentru securizare Biroul Electoral al Universității 
Europene "Drăgan" din Lugoj este egal cu numărul total declarat al persoanelor cu drept de vot din 
UED plus un număr de 10%. 

 
Art. 10. (1) Formatul ștampilelor de vot va fi unic pe universitate iar dimensiunea mai mică 

decât patrulaterele tipărite pe buletinele de vot.  
(2) Pe ștampilele de vot se va inscripționa cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule.  
(3) Fiecare secție de votare va avea câte o ștampilă de vot; numărul este aprobat de către 

Biroului Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. 
(3) În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) din OM nr. 3.751/2015, se consideră avizată 

confecționarea la nivelul UED a ștampilelor, cu următoarele tipuri de format:  
a) ștampila de control a Biroului Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj care are 

formă pătrată și este inscripționată astfel: Biroul electoral al Universității Europene "Drăgan" din 
Lugoj, sub formă de cerc înscris, iar central este inscripționat cuvântul "CONTROL", scris cu majuscule.  

b) ștampile de vot care au formă rotundă, cu diametru de 17 mm și pe care este inscripționat 
cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule;  

c) ștampile de anulare a buletinelor de vot, pe care se inscripționează cuvântul "ANULAT", 
scris cu majuscule.  

 
Art. 11. Formatul proceselor - verbale privind consemnarea rezultatului referendumului va 

respecta formatul de la nivel național aprobat prin actele normative in vigoare: 
a) Proces – verbal întocmit de Biroul electoral al secțiilor de votare privind consemnarea 

rezultatului referendumului organizat la nivelul UED pentru alegerea modalității de 
desemnare a rectorului (Anexa nr. 5); 

b) Proces – verbal întocmit de Biroul Electoral al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 
privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul UED pentru alegerea 
modalității de desemnare a rectorului (Anexa nr. 6). 

 
 

Capitolul III 
Dispoziţii finale 

 
Art. 12. La nivelul UED se vor organiza 2 dezbateri publice pentru informarea comunităţii 

academice asupra referendumului universitar. Dezbaterile vor fi organizate de Biroul Electoral al 
Universității Europene "Drăgan" din Lugoj în perioada 01 – 03 iulie 2019, locul desfăşurării este 
Centrul de presă. 

 
Art. 13. Calendarul de desfăşurare a referendumului se va publica pe pagina web a 

universităţii. 
  

Art. 14. UED va comunica Ministerului Educației Naționale următoarele date:  
a) numărul total al persoanelor cu drept de vot din universitate, care sunt chemate să 

participe la referendum, defalcat pe categorii: total număr de personal didactic și de cercetare cu 
drept de vot și total studenți cu drept de vot;  

b) copie după hotărârea de senat care stabilește data și locul organizării referendumului, cu 
cel puțin 14 zile înainte de desfășurare.  



 

5 | P a g i n ă  

 

c) data de publicare pe site-ul propriu a informațiilor privind calendarul de desfășurare a 
referendumului.  

d) data și locul desfășurării dezbaterilor publice pentru informarea comunității academice.  
 

Art. 15. Rezultatul referendumului, validat de Senatul universitar, va fi adus la cunoştinţa 
comunităţii academice şi a conducerii Ministerului Educaţiei Naționale în termen de două zile 
lucrătoare de la încheierea procesului de vot. 

 
Art. 16. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Referendumului pentru stabilirea 

modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 
2020 – 2024 a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din 20.06.2019 prin Hotărârea nr. 30 din 
20.06.2019 şi i se vor putea aduce eventuale completări şi modificări în baza ordinelor Ministerului 
Educaţiei Naționale. 
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Anexa nr. 1 
 

Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului 
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data/Perioada 

1 Stabilirea propunerilor facultăților pentru Biroul Electoral al UED  19.06.2019 

2 Desemnarea de către Senatul universitar a Biroului Electoral al UED 20.06.2019 

3 
Stabilirea numărului birourilor secţiilor de votare de către Senatul 
universitar 

20.06.2019 

4 
Aducerea la cunoștința comunității academice a datei și temei 
referendumului prin toate mijloacele de informare ale UED (avizier, 
site etc.) 

20.06.2019 

4 
Desemnarea de către Consiliile facultăților a Birourilor electorale ale 
secțiilor de votare 

21.06.2019 

6 
Alegerea preşedintelui şi adjunctului/locțiitorul preşedintelui Biroului 
Electoral al UED 

24.06.2019 

7 
Alegerea preşedinților şi adjuncților/locțiitorilor preşedinților 
Birourilor electorale ale secțiilor de votare 

24.06.2019 

8 Întocmirea listelor de vot provizorii 24.06.2019 

9 Afişarea listelor de vot provizorii 24.06.2019 

10 Formularea contestaţiilor împotriva listelor de vot 25.06.2019 

11 Soluţionarea contestaţiilor împotriva listelor de vot 26.06.2019 

12 Afişarea listelor de vot definitive şi a locaţiei secţiei de votare 27.06.2019 

13 Comunicarea la MEN a datei de desfășurare a referendumului 27.06.2019 

14 

Organizarea campaniei de informare cu privire la data şi obiectul 
referendumului, la participanţii la vot şi locul de desfăşurare a 
referendumului. Responsabil cu organizarea şi desfăşurarea 
referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a 
rectorului UED pentru mandatul 2020 – 2024, Biroul Electoral al UED 
Lugoj (Centrul de presă) 

01.07.2019 
03.07.2019 

15 Desfăşurarea referendumului (Sala Senatului) 22.07.2019 

16 Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului 22-23.07.2019 

17 

Desfăşurarea celui de-al doilea scrutin al referendumului (în situaţia în 
care nu s-a întrunit cvorumul la primul scrutin) (Sala Senatului) 

24.07.2019 

Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului celui de-al doilea 
scrutin 

24-25.07.2019 

18 Validarea de către Senatul universitar a rezultatului referendumului 25.07.2019 

19 
Aducerea la cunoştința comunităţii academice a rezultatului 
referendumului 

25.07.2019 

20 Comunicarea la MEN a rezultatului referendumului 26.07.2019 
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Anexa nr. 2 

 

LISTA DE VOT 

ce cuprinde persoanele cu drept de vot din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

la referendumul organizat pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024 

 

Data: 

Locaţia:  

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele CNP 
Facultatea/ 

Departamentul 

 
 
 

Biroul Electoral al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
 

 
 

............................................................................................................................. ............................. 
 
 

Anexa nr. 2a 
 

LISTA DE VOT 

ce cuprinde persoanele cu drept de vot din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

la referendumul organizat pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024 

 

Data: 

Locaţia:  

Secția de votare nr. 1/2 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Facultatea/ 

Departamentul 

Obs. 
(Cadru didactic titular/reprezentanți ai 
studenților în Consiliile facultăților și în 

Senatul universitar) 

 
 

           Președintele Biroului Electoral al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
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Anexa nr. 3 
 

LISTA ELECTORALĂ 

ce cuprinde persoanele cu drept de vot (Secția de votare nr. ....) din cadrul  

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj  

la referendumul organizat pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului 

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024 

 

Data: ........... 

Locaţia: .............. 

Secția de votare nr. .... 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele CNP 
Facultatea/ 

Departamentul 
Semnătura  

 
 
 
 
 
 

              Biroul Electoral al Secţiei de Votare nr. .... 
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Anexa nr. 4  
 
 
 

 
BULETIN DE VOT 

privind referendumul pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului 

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 - 2024 

 
 
 

 
 
 

Pe bază de concurs public 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Prin votul universal, direct şi secret al 

tuturor cadrelor didactice şi de cercetare 
titulare din cadrul UED şi al 

reprezentanţilor studenţilor din Senatul 
universitar şi din Consiliile facultăţilor 
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Anexa nr. 5 
BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE NR.___ 

       
      
 

PROCES – VERBAL 
privind consemnarea rezultatului referendumului din data de _______ 

organizat la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 

 
 
 

a. Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare  

b. 
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente 
în secţia de votare 

 

c. 
Numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secţiei de votare, cu verificarea 
respectării formulei: pct. c > / = pct. d + pct. e + pct. f + pct. g 

 

d. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e. 
Numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: 
pct. e < / = [pct. b – (pct.f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h 

 

f. Numărul voturilor nule  

g. Numărul voturilor albe  

h. 

Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, din care:  

h1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de concurs public"  

h2. 
Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de alegeri 
generale, prin vot universal, direct, secret şi egal" 

 

i. 
Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum 
şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral al secţiei de votare 

 

j. Starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării  

 
 
 

Preşedintele Biroului Electoral 
al Secției de Votare  

Locțiitorul preşedintele Biroului Electoral 
al Secției de Votare 

 
 

Membrii Biroului Electoral 
al Secției de Votare 
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Anexa nr. 6 
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

 
PROCES – VERBAL 

privind consemnarea rezultatului referendumului din data de _______ 
organizat la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 
 

a.  
Numărul total al persoanelor cu drept de vot obţinut prin însumarea datelor similare din 
procesele – verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea 
respectării formulei: pct. a > / = pct. b 

 

b.  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne obţinut prin însumarea datelor 
similare din procesele – verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare 

 

c.  

Numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare 
obţinut prin însumarea datelor similare din procesele – verbale întocmite de birourile 
electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c > / = pct. d + pct. e 
+ pct. f + pct. g 

 

d.  Numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, obţinut prin însumarea datelor 
similare din procesele – verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare 

 

e.  

Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinut prin însumarea datelor similare din 
procesele – verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea 
respectării formulei: pct. e < / = [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil 
exprimate la pct. h 

 

f.  Numărul total al voturilor nule obţinut prin însumarea datelor similare din procesele – 
verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare 

 

g.  Numărul total al voturilor albe obţinut prin însumarea datelor similare din procesele – 
verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare 

 

h.  

Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, rezultat din însumarea 
datelor similare din procesele – verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 
votare, din care: 

 

h1. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de concurs 
public" 

 

h2. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de alegeri 
generale, prin vot universal, direct, secret şi egal" 

 

i.  
Numărul total de voturi exprimate, necesar pentru validarea referendumului, este numărul 
total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, cu verificarea respectării formulei:  
pct. b>/=[(pct. a : 2) + 1] 

 

j.  Numărul total de voturi în baza căruia se stabileşte rezultatul referendumului universitar 
(majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, respectiv h1 sau h2).  

 

 
Preşedintele Biroului Electoral 
al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

Locțiitorul preşedintele Biroului Electoral 
al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

 
Membrii Biroului Electoral 
al Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 


