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Metodologia de organizare a referendumului
la nivelul uNtvERstTAltt or vEsT,,VAS|LE GOLDT$" DtN ARAD
pentru alegerea modalitdliide desemnare a rectorului

CAPITOLUL

I

Dispozitii generale
ART.1
Prezenta metodologie este elaborati conform prevederilor
din Legea Educaliei Nalionale nr.
t/zoIt, cu modificdrile 5i completirile ulterioare gi a ordinului MECS Nr. 3751 din 2gaprilie
2015
privind metodologia-cadru de organizare referitoare la procesul
de stabilire a structurilor gi
functiilor de conducere la nivelul instituliilor din sistemul nalional
de invdldm6nt superior gi a
Cartei UVVG.
ART.2
(1) Referendumul se organizeazdla nivelul Universitilii
de Vest,,Vasile Goldig,,din Arad.
(2) obiectul referendumului, denumit in continuare
referendum universitar, il constituie stabilirea,
prin vot universal, direct, secret gi egal, a modalitSlii
de desemnare a rectorului.

(3)

Referendumul universitar pentru alegerea modalit;tii de
desemnare a rectorului se
organizeazd de citre uvvc la fiecare 4 ani cu minimum
6 luni inainte de desemnare gi se
desfSSoarS in conformitate cu legislalia in vigoare gi cu prevederile
prezentei metodologii.
(4) Referendumul universitar se organizeazd periodic
la fiecare perioadi aferentd unui nou mandat
legal constituit, inainte de a fi iniliate alegerile structurilor gi
funcliilor de conducere de la nivelul
universitbtii conform prevederilor legale.
(5) organizarea 5i desfSSurarea referendumului
universitar se realizeazi cu respectarea principiilor
legalitSlii, autonomiei universitare, transparen{ei, rdspunderii publice,
responsabilitdtii, eficienlei
manageriale 5i financiare, respectdrii drepturilor gi libertililor
studenlilor gi ale personalului
academic Ai a normelor etice gi deontologice.

(6) Prezenta metodologie de organizare a referendumului
universitar pentru alegerea modalitd!ii
de desemnare a rectorului, impreuni cu calendarul anexat, se publici pe pagina
universitdtii, in termen de 5 zile, de la aprobarea de citre Senatul
universitar.

ART.3
(1) Tema supusi referendumului universitar previzut
la art.2 alin. (2) este stabilirea opliunii
pentru una dintre cele doud modalitSli de desemnare
a rectorului previzute la art. 209 alin. (L) din
Legea educatiei nalionale nr. r/2orl, cu modificirile
5i completirile ulterioare:
a) pe bazi de concurs public; sau
b) pe bazd de alegeri generale, prin vot universal, direct,
secret gi egal.
(2) Persoanele cu drept de vot inscrise pe listele de vot
ale universltilii sunt chemate si se
pronunte pnin aplicarea Stampilei de vot pe una dintre
variantele inscrise pe buletinul de vot
pentru care opteazS.
(3) Au drept de vot toate cadrele didactice gi
cercetdtorii care sunt angajate/angajali cu contract
de muncd pe perioadS nedeterminat5, din cadrul universit;lii, gi reprezentanlii
studenlilor din
senatul universitar gi din consiliile facultililor.

ART.4
(1) Referendumul universitar se desfdgoard in intervalul
iunie - octombrie al anului universitar
2oL4-2ots sau de cate ori este nevoie, confornr art.2 arin. (4).
(2) Referendumul universitar se organizeazi la
data stabiliti de citre senatul universitar.

(3) Data gi tema referendumului universitar se aduc la
cunogtinla membrilor universitilii, cu cel
putin 30 de zile inainte de ziua desfSgurdrii acestuia, prin
toate mijloacele de informare aflate la
dispozitia universitS!ii.
(4) Referendumul la nivel de Universitate se desfigoari
intr-o singurd zi.

(5) Data de desfSgurare a referendumului universitar se comunicb
Ministerului Educaliei gi
cercetdrii $tiintifice cu cel pulin 14 zile inainte de desfigurare, in
vederea desemnirii unor

reprezentanti ai Ministerului Educaliei gi Cercetirii gtiintrifice,
in calitate de observatori.

(6) La desfi5urarea referendumului universitar pot participa
in calitate de observatori, unul sau
mai mulli reprezentan!i, ai MEcs desemnalii prin ordin al ministrului
educaliei 5i cercetSrii
gtiintifice.
ART.5
(1) UVVG va comunica Ministerului Educaliei gi
cercetirii gtiinlifice urmdtoarele date:
(a)' numirul total al persoanelor cu drept de vot din
universitate, care sunt chemate si
participe la referendumul, defalcat pe categorii: total
numdr de personal didactic gi de cercetare
cu drept de vot gi total studenli cu drept de voU
(b)' copie dupi hotirdrea de senat care stabilegte
data gi locul organizdrii referendumului,
cu cel putin 14 zile inainte de desfdgurare.
(c)' data de publicare pe site-ul propriu a informaliilor privind
calendarul de desfigurare a
referendumului.

(d).data 9i locul desfi5uririi
academice.

dezbaterilor publice pentru informarea comuniti!ii

ART.6
(L) Pentru desemnarea rectorului se va avea in
vedere urmdtorul calendar:
a) organizarea referendumului universitar pdnd la data
de og octombrie
b) desemnarea rectoruluiin perioada cuprinsi intre 1
martie 201G gi 9 ap

.ln'i

(2) Desemnarea rectorului va fi planificati astfel
inc6t mandatul rectorului ales in anul universitar
20!2 - 2016 sd nu depdgeascd 4 ani. Mandatere se iau in carcul
de la data confirmdrii rectorului

prin ordin al ministrurui educaliei gi cercetdriigtiin{ifice.

CAPITOTUL II

organizarea gi desfigura rea referendum

ul

ui universita r

ART.7.
(1) Perioada de organizare a referendumului universitar
cuprinde intervalul de timp dintre data
aducerii la cunoStinla publicd a zilei referendumului
universitar gi desfigurarea efectivi a votdrii,
numSrarea 5i centralizarea voturilor, stabilirea gi comunicarea
rezultatului referendumului
universitar' Calendarul privind organizarea gi desfSgurarea
referendumului universitar este
prevSzut in anexa nr. 1, parte integrantS din prezenta
metodologie.
(2) senatul universitar desemneazi, la propunerea
facultSlilor , un hirou electoral al universitdlii
ca organism impartial la nivel de universitate, responsabil cu
organizarea gi desfd5urarea
referendumului;

(3) in vederea realizirii obiectivelor

prevSzute la alin. (2), biroul electoral al universitdtii
este
responsabil pentru urmitoarele acliuni:
a) actualizarea listelor de vot;
b) aducerea la cunogtinla pubrici a rocaliei secliiror de
votare;
c) arondarea pe seclii de votare, unde este cazul;
d) afigarea listelor de vot arondate pe seclii;
e) distribuirea buletinelor de vot;
f) numirarea gi verificarea proceselor verbale intocmite de birourile
electorale ale secliilor
de votare;
g) centralizarea voturilor gi comun icarea rezultatului
referendumu lui;
h) organizarea campaniei de informare cu privire la data gi
obiectul referendumului, la
participantii ila vot gi locul desfdgurdrii referendrumului;
ART.8.
(1) Biroul electoral al universititii este format dintr-un
numdr impar de membri (s
dintre care unul are in mod obligatoriu pregitire juridicd gi 1-2
sunt studenli.

-7

membri),

(2') La prima gedin!5, (maxim 2 zile de la desemnare) membrii
desemnali in biroul electoral al
Universititii

aleg din 16ndul lor, prin vot secret, pregedintele biroului
electoral al universitdlii
adjunctul acestuia.

gi

(3) Biroul electoral al universitSlii lucreazd in prezenla
majoritdlii membrilor lui gi ia decizii cu votul
majoritdtii membrilor prezenli. in caz de egalitate de voturi,votul
pregedintelui este hotir6tor.

(4)Actele prin care lucreazi biroul electoralal universitiliise
numesc hotir6ri.

ART.9.
(1) senatul universitar stabiregte numdrur
birouriror secfiiror de votare.
(2) Birourile electorale ale secliilor de votare
sunt formate dintr-un numdr impar de membri
membri), desemnali de consiliile facultblilorin care se
organizeazd.

(s-7

(3) PreSedinlii birourilor electorale ale secliilor
de votare sunt alegi de cbtre membrii biroului
respectiv.
(4) Birourile electorale ale secliilor de votare sunt
responsabire cu organizarea gi desfbgurarea

referendumului pe seclii de votare.

(5) Biroul electoral al secfiei de votare identifici gi
consemneazi in tabele electorale participarea la
vot.
ART. 10

(1) Birourile electorale ale secfiilor de votare stabilesc
localiire in care se amplaseazd cabinele de
vot.

(2)secliile de votare sunt prevdzute cu cabine
de vot in numir suficient pentru numdrul de votanli
inscrigi pe listele de vot.
(3)se pot organiza sec{ii de votare la sediulextensiilor
din teritoriu, cu aprobarea senatului.
ART.11
(1) Persoanele cu drept de vot sunt inscrise pe
listele de vot ale Universitilii.

(2) Listele de vot ale Universitilii conlin: numirul
curent, numele gi prenumele, codul numeric
personal, facultatea/departamentul.
(3) Alegdtorii au dreptul s5 verifice inscrierea
in listele de vot. contestaliile impotriva omisiunilor,

a
inscrierilor gre5ite gi a oriciror erori din listele electorale
se fac la biroul electoral al secliei de
votare care a intocmit listele electorale, acesta lfiind obligat
sd se pronunle in cel mult 24 deore de
la inregistrare.

(a) cu 3 zile inainte de data de organizare
a referendumului universitar nu se mai fac modificiri
ale
listelor de vot.

ART.12
(1) Afigarea listelor de vot, (fdrd cNP) delimitarea
secliilor, numerotarea gi aducerea la cunogtinla
publicd a sectiilor de votare gi a locatiei de vot
se fac cu cel pu[in 14 zile calendaristice inaintea
datei de vot.

(2) Participarrtul la vot se legitimeaz5 cu acte de identitate
dupi cum urme

,i;;;;

*;;;;entru
titulari din universitSlile din RomAnia sau in cazul pierderii cdrlii
de identitate
identitate/cir!ii de identitate provizorii.

(3) Intervalul orar in care se desfd5oard procedura
de votare este g,oo _ 2o,oo.

ART.13
(1) Buletinele de vot pentru referendumul
universitar se realizeazd la nivel de universitate gi se
securizeazd de biroul electoral universitar. Numirul
buletinelor de vot prezentate biroului
electoral universitar pentru securizare este e6;ar
cu numirur totar decrarat al persoanelor cu drept
de vot din universitate prus un numar de 1,0%. pe
buretinere de vot se apricd gtampila de control a
biroului electoral al universitdlii.

(3) Procesele verbale vor fi intocmite in conformitate
cu nota care va
Directia Generali invdldm6nt Universitar _ MECS.

fi comunicati de cdtre

(1) Formatul gtampilelor de vot va fi unic pe
!ar5, de dimensiune mai micd decdt patrulaterele
de vot.

tipirite pe buletinele

(2) Pe gtampilele de vot se va inscripliona
cuv6ntul ,,vorAT,,, scris cu majuscure.

(3) Numirul gtampilelor de vot pentru fiecare seclie
de votare este aprobat de cStre biroul
electoral universitar, iar universitatea rispunde de gestionarea
lor.
(a) se considerS avizati confeclionarea
la nivel de universitate a gtampilelor, cu urmdtoarele
tipuri
de format:

a) gtampile de control ale biroului eler:toral al universitilii
care au formd pdtrati gi sunt
inscriptionate astfel: Biroul electoral al universitStrii
numele
universitdlii/ sub formi de cerc
/
inscris, iar centrul este inscriplionat cuv6ntul
,,coNTROL,,, scris cu majuscule.
b) 5tampile de vot care au formi rotundS, cu diametru de
!7 mm gi pe care este
inscritionat cuv6ntul ,,VOTAT", scris cu rnajuscule;
c) Stampile de anulare a buletinelor de vot, pe
care se inscriplioneazd cuv6ntul ,,ANULAT,,,
scris cu majuscule.
ART. 14

(1) lmediat dupi incheierea procedurii de vot
se trece
exprimate.

la

numdrarea gi validarea voturilor valabil

(2) La toate operaliunile necesare pentru numErarea
voturilor participd membrii birourilor secfiilor
de votare 5i pot asista persoanele acreditate in r:ondiliile
prezentei metodologii.

(3) Dupi incheierea votului, pregedintele,

in

prezenla membrilor biroului secliei de votare,

anuleazS buletinele de vot rSmase neintrebuinlate.
Anularea se realizeazd prin aplicarea gtampilei
''ANULAT''.
(a) se consemneazi distinct, in procesul-verbal,
numdrul buletinelor de vot anulate.

(5) se numirS toli alegitorii din listele electorale
care au participat la vot gi se consemneazb
numbrul lor in rubricire corespunzitoare din procesere-verbare.
(6) Se aduni buletinele de vot utilizate,
aga cum rezul
neutilizate gi anulate. Suma acestora, care trebuie
sd
in cadrul sec{iei de votare, se consemneazd in procesu

dec6t numdrul de buletine de vot primite, se precizeazi
in procesul-verbal motivul pentru care
apare diferenla, lu6ndu-se in considerare contestatiile
adresate biroului electoral al sec!iei de
votare.
(7) in cazul in care suma nu se verificd,
membrii biroului electoral al secliei de votare pot
avea
opinii separate. Acestea se consemneazi in procesul-verbal.
(8) Dupd aceste operaliuni, se procedeazd
la rjeschiderea urnei. pregedintele cite5te, cu voce
tare,
la deschiderea fiecirui buletin, op{iunea votatS gi

arati buletinul de vot celor prezenli. pe
formularultipizat elaborat de biroul electoral al universitilii,
unul dintre membrii biroului electorar
al sectiei de votare, asistat de cel pulin incd un membru
al acestuia, consemneazd opliunea care
rezultd prin citirea fiec5rui buletin de vot.
(9) Fiecare buletin de vot citit gi consemnat
inr formular este agezat de citre pregedinte,
ajutat de
citre ceilal!i membri ai biroului electoral al ser:[iei de votare,
intr-un pachet separat pentru fiecare
optiu ne supusd votirii.
(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum
gi pentru cele contestate se fac pachete
separate.

(11) sunt nule buletinele de vot care nu proartS gtampila
de control a biroului electoral al
universititii, buletinele de vot av6nd alt format decdt cel
legal aprobat sau la care gtampila este
aplicatS pe mai multe patrulatere ori in afara acestora.
Aceste buletine de vot nu intri in calculul
voturilor valabil exprimate.

in cazul in care exist; buletine de vot pentru care exist; opinii
diferite privind valabilitatea
votului' se va line seama de op{iunea majorit5lii membrilor
biroului electoral al secfiei de votare.
(L2)

(13) Buletinele care nu au aplicatd gtampila
"vorAT" sunt voturi albe. Aceste buletine nu intrd in
calculul voturilor valabil exprimate.
(14) Rezultatul se consemneazi in tabele separate,
pentru care se incheie procese-verbale in doub
exemplare originale.

(L5) Procesele-verbale se semneazi de cdtre pregedinte,
adjunctul acestuia, precum gi de cdtre
membrii biroului secliei de votare gi vor purta gtampira
de contror.
(16) Fiecare membru al biroului electoral al
secliei de votare are dreptul la o copie a procesuluiverbal' semnati de citre pregedintele secliei de votare
sau de cdtre adjuctul acestuia, dupd caz, gi
de citre ceilalli membri ai biroului.
(17) in timpul operaliuniror de vot gi
de deschidere a urnei se pot face contestalii cu privire
la
aceste operatiuni. Acestea se solulioneazi acl_hoc,
de cdtre pregedintele biroului electoral al
sectiei de votare.
(18) Contestaliile se prezinti pre5edintelui
biroului electoral al sectiei
in scris, in doui exemplare, dintre care unul, semnat gi gtampilatde votare. Ele se formuleazd
de pregedinte, ,,rim
contestatar.

(19) Pregedintele biroului electoral al secliei de votare hotdrigte de indatd asupra contestaliilor
cSror rezolvare nu poate fiint6rziati.
(20) Se intocmegte un dosar care cuprinde:
a. procesul-verbalin doui exemplare originale

a

;

b,contestatiile privitoare la opera!iunile electorale ale biroului electoral al sec!iei de
votare ;
c. buletinele de vot nule gi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la
calculul rezultatelor, precum gi listele electorale utilizatein cadrul secliei de votare.

(21) Pregedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, insolili de persoanele acreditate,
predau dosarele intocmite conform prevederilor alin. (20), sigilate gi gtampilate, la sediul biroului
electoral al universitetii, in aceiagi zi.

(22) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmati de cdtre pregedintele sau
adjunctul biroului electoral al secliei de votare, care consemneazd gi gtampileazi documentele
primite. Procesele-verbale ale sectiilor de votare contrasemnate sunt utilizate in centralizarea
rezultatului votbrii.

ART. 15

(1) Biroul electoral al universit;tii centralizeazb informaliile cu privire la voturile exprimate in
intreaga

un

iversitate.

(2) Biroul electoral al universitilii completeazb un proces-verbal privind consemnarea rezultatului
referendumului organizat la nivelul urniversit5lii pentru alegerea modalitSlii de desemnare a
rectorului prin insumarea proceselor-verbale intocmite de birourile electorale ale sec!iilor de
votare. Procesele-verbale ale birourilor electorale ale secliilor de votare gi ale biroului electoral al
universitdtii vor fi intocmite in conformitate cu nota care va fi comunicatd de cdtre Direclia
GeneralS inv515m6nt Universitar - MECS, gi vor face parte integrantb din prezenta metodologie.
(3) O copie a procesului-verbal rdm6ne la sediul biroului electoral al universitStrii Si poate fi pus5, la
cerere, la dispozitia persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2O0L privind liberul acces la
informatiile de interes public, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
(4) Buletinele de vot folosite, cele neintrebuinlate gi anulate, precum gi gtampilele de la secliile de
votare se depun spre arhivare la biroul electoralal universitSlii. Perioada de pdstrare este de 5 ani.

CAPITOLUL III

Rezultatele referendumului universitar
ART.15
(1) Referendumul universitar este validat dacii la acesta participb cel putin jumdtate plus unu din
numdrul persoanelor cu drept de vot inscrise pe listele de votare.

(2)in situa![a in care referendumul universitar este validat, rezultatul
se stabilegte cu majoritatea simplS a

voturilor valabil exprimate.

in situalia in care referendumul universitar nu este validat, se
organize az6, lainterval de cel
mult doui siptim6ni, un nou refererldum universitar, pentru
care rata de participare nu mai este
un criteriu de validare.
(3)

(a) in situa[ia prevdzuti la alin. (3) ambele
scrutine se realizeazi in cadrul aceloragi seclii de
votare, operatiunile electorale fiind indeplinite de
citre aceleagi birouri electorale, constituite
potrivit prezentei metodologii.
(3) Rezultatul referendumului universitar, validat
de senat, va fi adus la cunogtin!a comunitd{ii
academice 5i a conducerii Ministerului Educa!iei, gi
cercet;rii gtiin!ifice in termen de doud zile
lucrdtoare de la incheierea procesului de vot,

CAPITOLUL IV

Dispozilii finale
ART.18
senatul UniversitSlii de Vest < Vasile Goldig > din Arad
impreund cu Biroul electoral al universitilii
va duce la indeplinire prevederire prezentei metodorogii.

Prezenta Metodologie a fost avizati conform in gedinla
consiliului de Administralie din data de
02.06.20L5 9i aprobatd in gedinfa senatului din data
de 02.0G.2015

Prof. univ. dr.
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