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Rect orat
Cabinetul Rect orului

Aprobată în şedinŃa Senatului universitar
prin Hotărârea nr. 18 din 4 iunie 2015
Preşedintele Senatului Universitar,
Prof. univ. dr. Nicu Trandafir

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Referendumului pentru stabilirea modalităţii de
desemnare a rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
pentru mandatul 2016 – 2020

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
titular 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 şi Cercetării Ştiinţifice 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 – 1800, locul desfăşurării fiind Sala Senatului.
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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 aceleaşi secţii de votare,
operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către acelaşi birou electoral.
Capitolul II
Organizarea şi desfăşurarea referendumului
Art. 5.
(1) La propunerea facultăţilor, Senatul universitar desemnează, un Birou electoral al universităţii,
ca organism imparţial, la nivel de universitate, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea referendumului.
(2) Biroul electoral al universităţii este format dintr-un număr impar de membri (5): 4 cadre
didactice, dintre care una are în mod obligatoriu pregătire juridică şi 1 student.
(3) La prima şedinţă, membrii desemnaţi în Biroul electoral al univeristăţii îşi aleg din rândul lor,
prin vot secret, preşedintele Biroului electoral şi vicepreşedintele acestuia.
(4) Biroul electoral al universităţii 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 universităţii are următoarele atribuţii:
a) actualizarea listelor de vot;
b) aducerea la cunoştinţa publică a locaţiei secţiei de votare;
d) afişarea listelor de vot;
e) distribuirea buletinelor de vot;
f) numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisia de votare pe secţie;
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 o singură secţie de votare.
(2) Biroul electoral al secţiei de votare este responsabil cu organizarea şi desfăşurarea
referendumului pe secţia de votare; identifică şi consemnează în listele electorale participarea la vot.
(3) Locaţia în care se amplasează cabina de vot este Sala Senatului.
(4) Biroul electoral al secţiei de votare este format dintr-un număr impar de membri (5): 4 cadre
didactice şi 1 student, desemnaţi de consiliile facultăţilor.
(5) Preşedintele Biroului electoral al secţiei de votare este ales de către membrii acestuia.
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.
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(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. Eventualele erori din listele de vot
sunt corectate de Biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit listele electorale (Anexa nr. 3), acesta
fiind obligat să se pronunţe în cel mult 24 de ore de la înregistrare.
(4) Cu 3 zile înainte de data organizării referendumului nu se mai fac modificări ale listelor de vot.
Art. 9.
(1) Buletinele de vot (Anexa nr. 4 ) se realizează la nivelul UED, se securizează de Biroul electoral
al universităţii şi vor purta ştampila de control a acestuia şi a universităţii.
(2) Numărul buletinelor de vot prezentate pentru securizare Biroului electoral al universităţii este
egal cu numărul total declarat al persoanelor cu drept de vot din UED plus un număr de 10%.

Capitolul III.
Dispoziţii finale
Art. 10. La nivelul UED se vor organiza 2 dezbateri publice pentru informarea comunităţii
academice asupra referendumului universitar. Dezbaterile vor fi organizate de Biroul electoral al
universităţii în perioada 15 – 19 iunie 2015, locul desfăşurării este Centrul de presă.
Art. 11. Calendarul de desfăşurare a referendumului se va publica pe pagina web a universităţii.
Art. 11. Rezultatul referendumului, validat de Senatul universitar, va fi adus la cunoştinţa
comunităţii academice şi a conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în termen de două zile
lucrătoare de la încheierea procesului de vot.
Art. 12. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Referendumului pentru stabilirea modalităţii
de desemnare a rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2016 – 2020 a fost
aprobată în şedinţa Senatului universitar din 4 iunie 2015 prin Hotărârea nr. 18 din 4 iunie 2015 şi i se
vor aduce eventuale completări şi modificări, în baza ordinelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice.

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Persida CECHIN – CRISTA

www.universitateaeuropeanadragan.ro

Anexa nr. 1
Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2016 - 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

Activitatea
Desemnarea de către Senatul universitar a Biroului electoral al UED
Stabilirea numărului secţiilor de votare de către Senatul universitar
Desemnarea Biroului electoral al secţiei de votare
Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Biroului electoral
Alegerea preşedintelui Biroului secţiei de votare
Întocmirea listelor de vot provizorii
Afişarea listelor de vot provizorii
Formularea contestaţiilor împotriva listelor de vot
Soluţionarea contestaţiilor împotriva listelor de vot
Afişarea listelor de vot definitive şi a locaţiei secţiei de votare
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 2016 – 2020, Biroul electoral al UED
Lugoj (Centrul de presă)
Desfăşurarea turului I al referendumului (Sala Senatului)
Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului turului I
Desfăşurarea turului II al referendumului (în situaţia în care nu s-a
întrunit în turul I) (Sala Senatului)
Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului din turul II
Validarea de către Senatul universitar a rezultatului referendumului
Aducerea la cunoştinţa comunităţii academice a rezultatului
referendumului
Comunicarea la MECŞT a rezultatului referendumului

Data/Perioada
04.06.2015
04.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
08.06.2015
08.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
15, 17.06.2015

14.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
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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 2016 – 2020
Data:
Locaţia:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

CNP

Facultatea/
Departamentul

Preşedintele Biroului electoral al Universităţii

...........................................................................................................................................................
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 2016 – 2020
Data:
Locaţia:
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Drept
Reprezentanţii studenţilor în Senatul universitar şi în consiliile facultăţilor
Nr. crt. Numele şi prenumele
Preşedintele Biroului electoral al Universităţii
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Anexa nr. 3

LISTA ELECTORALĂ
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 2016 – 2020
Data:
Locaţia:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

CNP

Facultatea/
Departamentul

Semnătura

Preşedintele Biroului electoral al secţiei de votare
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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 2016 - 2020

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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