Anexă la Hotărârea Senatului UED
nr. 30/20.06.2019

Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024
Nr.
Activitatea
crt.
1 Stabilirea propunerilor facultăților pentru Biroul Electoral al UED
2 Desemnarea de către Senatul universitar a Biroului Electoral al UED
Stabilirea numărului birourilor secţiilor de votare de către Senatul
3
universitar
Aducerea la cunoștința comunității academice a datei și temei
4 referendumului prin toate mijloacele de informare ale UED (avizier,
site etc.)
Desemnarea de către Consiliile facultăților a Birourilor electorale ale
4
secțiilor de votare
Alegerea preşedintelui şi adjunctului/locțiitorul preşedintelui Biroului
6
Electoral al UED
Alegerea preşedinților şi adjuncților/locțiitorilor preşedinților
7
Birourilor electorale ale secțiilor de votare
8 Întocmirea listelor de vot provizorii
9 Afişarea listelor de vot provizorii
10 Formularea contestaţiilor împotriva listelor de vot
11 Soluţionarea contestaţiilor împotriva listelor de vot
12 Afişarea listelor de vot definitive şi a locaţiei secţiei de votare
13 Comunicarea la MEN a datei de desfășurare a referendumului
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
14
referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a
rectorului UED pentru mandatul 2020 – 2024, Biroul Electoral al UED
Lugoj (Centrul de presă)
15 Desfăşurarea referendumului (Sala Senatului)
16 Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului
Desfăşurarea celui de-al doilea scrutin al referendumului (în situaţia în
care nu s-a întrunit cvorumul la primul scrutin) (Sala Senatului)
17
Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului celui de-al doilea
scrutin
18 Validarea de către Senatul universitar a rezultatului referendumului
Aducerea la cunoştința comunităţii academice a rezultatului
19
referendumului
20 Comunicarea la MEN a rezultatului referendumului

Data/Perioada
19.06.2019
20.06.2019
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25.06.2019
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