Biroul Electoral
al USAMV Cluj-Napoca

Metodologie privind organizarea
Referendumului
la nivel de universitate pentru
alegerea modalităţii de desemnare a
rectorului

Tema Referendumului
Alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, art. 209, alin. 1
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.
3751/2015, art. 12, alin. 2

1. pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii
aprobate de senatul universitar nou, ales, sau
2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor
didactice și de cercetare titulare din cadrul
universităţii și al reprezentanţilor studenţilor din
senatul universitar și din consiliile facultăţilor.

Alegerea modalităţii de desemnare
a rectorului universității
1. pe baza unui concurs public,
în baza unei metodologii aprobate
de senatul universitar nou, ales
Legea Educatiei Naționale nr. 1 / 2011, art. 210
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.
3751/2015, art. 12, alin. 3
Modalitatea de desemnare a rectorului se stabilește cu minimum
6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului

• Senatul nou-ales stabilește o comisie de selecție și de recrutare
a rectorului, formată, în proporție de 50%, din membrii ai
universități și, în proporție de 50%, din personalități științifice
și academice din afara universității, din țară și străinătate.
• Această comisie conține minimum 12 membrii, dintre care
cel puțin un reprezentant al studenților.
• Senatul elaborează și aprobă metodologia de avizare,
selecție și de recrutare a rectorului
• La concurs pot participa personalități științifice sau academice
din țară și din străinătate, care au obținut de la Senat, avizul de
participare la concurs
• Avizul se acordă numai pe baza votului majorității simple a
membrilor Senatului
• Senatul are obligația de a aviza minimum 2 candidați
• Candidații avizați de Senat participă apoi la concursul public

Alegerea modalităţii de desemnare a
rectorului universității
2. prin votul universal, direct și secret al tuturor
cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul
universităţii și al reprezentanţilor studenţilor din
senatul universitar și din consiliile facultăţilor.
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.
3751/2015, art. 18
Referendumul se organizează la fiecare 4 ani, cu minimum 6 luni
înainte de desemnare.

• Referendumul se organizează la fiecare perioadă aferentă unui nou
mandat legal, înainte de a fi inițiate alegerile structurilor și funcțiile
de conducere de la nivelul universităților
• Data și organizării referendumului este stabilită de către senatul
universitar, în conformitate cu calendarul stabilit de instituția de
învățământ superior
• Senatul desemnează, la propunerea facultăților, un Birou Electoral al
universității, ca organism imparțial
• Secțiile de vot sunt prevăzute cu cabine de vot în număr suficient
pentru numărul de votanți înscriși pe listele de vot

• Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puțin
jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot, înscrise
pe listele de votare
• În situația în care referendumul nu este validat, se organizează, la
interval de cel mult 2 săptămâni, un nou referendum, pentru care
rata de participare nu mai este un criteriu de validare
• Rezultatul referendumului, validat de Senat, va fi adus la cunoștiința
comunității academice și a Ministerului Educației și Cercetării, în
termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea procesului de vot

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.
3751/2015, art. 28

Biroul Electoral al USAMV Cluj-Napoca
va anunţa, prin publicarea pe site, în scris prin
transmiterea de scrisori electronice, prin afișe
poziționate în locurile vizibile din întreg campusul
universitar, care conțin data şi locaţia dezbaterii publice
care se va organiza cu scopul informării comunităţii
academice asupra referendumului universitar/alegerilor
universitare şi implicaţiilor care decurg din acestea.

Data și locul desfășurării dezbaterilor publice
pentru informarea comunității academice
(cadre didactice, cercetători și studenți)

13.07.2015, între orele 12-15,
Institutul de Științele Vieții, amfiteatrul Bleumarin,
parter, din cadrul USAMV Cluj-Napoca,
str. Mănăștur, nr.3-5

Data și locul desfășurării referendumului cu
privire la modalitatea de desemnare a rectorului
universității
22.07.2015, între orele 08.00 -16.00, Institutul de Științele Vieții,
holul central, parter, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, str. Mănăștur,
nr.3-5, secție unica de votare, pentru primul tur
* Votul se exercită pe baza Buletinului de Identitate sau a Carții de Identitate
27.07.2015, între orele 08.00 -16.00, Institutul de Științele Vieții,
holul central, parter, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, str.
Mănăștur, nr.3-5, secție unica de votare,
pentru al doilea tur, dacă va fi cazul
* Votul se exercită pe baza Buletinului de Identitate sau a Carții de Identitate

Listele de vot vor fi afișate pe site-ul universității
www.usamvcluj.ro
începând cu data de 30 iunie 2015,
la rubrica Referendum/Alegeri:
www.usamvcluj.ro/index.php/documentepublice/referendum

Contestațiile privind omisiunile, înscrierile greșite sau
erorile din listele electorale, se pot face în atenția
Biroului Electoral al Universității, în scris la adresa
de e-mail: biroul.electoral@usamvcluj.ro
până cel tarziu 15.07.2015, ora 15.00,
urmând a fi soluționate
până în data de 16.07.2015 la ora 15,00

Opțiunea 1
Modalitatea de desemnare
a rectorului universității pentru mandatul
2016 -2020, pe baza unui concurs public

*Votul valabil dacă aplicați o singură ștampilă în cadrul dreptunghiului de sus

Opțiunea 2
Modalitatea de desemnare a rectorului
universității pentru mandatul 2016-2020, prin
votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare
din cadrul universităţii, precum
şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul
universitar şi din consiliile facultăţilor
*Votul valabil dacă aplicați o singură ștampilă în cadrul dreptunghiului de sus

Biroul Electoral
al USAMV Cluj-Napoca
vă mulțumește !

