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Biroul Electoral al Universitatii de $tiinte Agricole i  Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca, s-

a 'intrunit 'in edinta plenara , 'in data de 13 martie 2020, ora 13.00 , in biroul nr 51, din ISV. Se 

realizeaza prezenta membrilor Biroului Electoral al USAMV Cluj-Napoca. Toti rnembri biroul ui s unt 

prezenti, biroul este constituit legal. 

Avand 'in vedere evolu tia pandemiei cauzate de infectia cu virusu l COVID -19 si a masurilor 

adoptate prin: 

- Ho tararile Co nsiliul de Administratie al Universitatii $tiinte Agr ico le i Medicina 

Veterinara din Cluj -Napoca (USAMVCN) din data de 11 martie 2020, 

- Hotararile Senatul Universitatii de $tiinte Agricole i Medicina Veterinara din Cluj -Na poca 

(USAMVCN) din data de 11 martie 2020, 

- recomandarile Comitetului National pentru Situati il e Speciale de Urgenta (CNSSU), 

- Hotararile Senatul Universitat ii de $tii nte Agricole i Medicina Veterinara din Cl uj-Na poca 

(USAMVCN) din data de !4 februar ie 2020 , 

Biroul Electo ral a l USAMVCN responsabil cu organizarea i desfa urarea ale ge rilo r pentru 

structuri le i functiile de conducere din cadrul USAMVCN , mandatul 2020-2024 , a adoptat 

urmatoarele hotarari menite sa protejeze siguranta i s tarea de sanatate a student ilo r, a cadrelor 

didactice i a personalului administrativ: 

I_ Alegerile pentru ocuparea unui loc in cadrul CSUD din partea Scolii Doctorale de 

Medicina Veterinara , se vor desfasura in data de 19 martie 2020, in in tervalul orar 8,00 - 
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13,00, la Institutul de Științele Vieții, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, str. Mănăștur, nr.3-5, 

parter, hol central, sectie unica de vot. 

2. In data de 19.03.2020, pe parcursul desfasurarii alegerilor se vor lua urmatoarele masuri de 

prevenire si protectie a cadrelor didactice cu drept de vot si a membrilor Biroului Electoral al 

USAMVCN:  

- in incinta sectiei de vot se va permite accesul individual al electorilor, 

- in cadrul relationarii intre persoane vom solicita rabdare si intelegere. Intre interlocutori se 

va pastra distanta de cel putin 4 metri, 

- sectia de vot se va asigura cu dezinfectaniti eficienti pentru maini,  

- se va asigura dezinfectarea instrumentelor de scris si a pupitrelor cu solutie eficienta din ora 

in ora. Electori vor folosi doar instrumentul propriu de scris (pix sau stilou), 

3. Alegerile pentru reprezentantii studentilor in Consiliul Facultatii de Zootehnie si 

Biotehnologii nu se mai desfasoara in data de 19 martie 2020. Biroul Electoral va propune 

Consiliului de Administratie si Senatului universitar o noua data de organizare a alegerilor in 

functie de evolutia pandemiei cauzate de infecția cu virusul COVID -19 si a recomandarilor 

universitare, nationale si internationale. 

4. Alegerile pentru Prefectul Studentilor nu se mai desfasoara in data de 19 martie 2020. Biroul 

Electoral va propune Consiliului de Administratie si Senatului universitar o noua data de 

organizare a alegerilor in functie de evolutia pandemiei cauzate de infecția cu virusul 

COVID -19 si a recomandarilor universitare, nationale si internationale. 

5. Stabilirea metodei de informare a electorilor prin transmiterea prezentei hotărâri a BE al 

USAMVCN prin poșta electronica a fiecarui cadru didactic și publicarea acesteia pe site-ul 

universității la rubrica ALEGERI. 

6. Buletinele de vot se vor tipări într-un număr egal cu electorii cu drept de vot la care se va 

adauga un număr de 10% buletine de vot. Toate buletinele de vot vor purta ștampila 

"CONTROL". 

7. Stabilirea logisticii necesare pentru buna desfășurare a alegerilor, asigurarea celor mai bune 

condiții pentru desfășurarea întregului proces electoral, în cadrul stabilit de legislația în 

vigoare, respectând etica, imparțialitatea, legalitatea si prevenid propagarea virusului COVID 

-19; 

8. Biroul Electoral al USAMVCN a reluat discuția tehnică cu privire la modalitatea de 

consemnare a rezultatelor alegerilor într-un proces verbal care va tine cont de urmatoarele 

referințe: 



 
 
 
 
 
 

votul este secret, direct i exprima optiunea electorului prin radierea de pe lista a 

persoanei nedorite. Radierea se face prin trasarea unei linii orizontale peste numele 

cand idatu lui nedorit. 

electo rul t i va exprima votul 111 mod corect atunci cand lasa neradiat/neradiate un 

numar egal sau mai mic decat numarul locurilor alocate, 

electorul care 1 i exprima optiunea pentru mai multe persoane decat numarul de locuri 

alocat e va duce la invalidarea votului . 

orice semn distinctiv constatat pe buletinele de vot, duce la anularea votului  (a  

sectiunii care contine semnul distinctiv); 

2. Biroul Electo ral al USAMVCN solici ta din partea tuturor paqilor implicate respectarea 

regulamentelor i a legi s la tiei 111 vigoare. Biroul Electoral al USAMYCN asigura 

corectitu dinea, impartialitatea alegerilor i buna desfa urare a 1ntregului proces electoral. 

Mentionam ca orice i ngerin ta 111 buna desfa urare a procesului elec toral va fi sanqionata 

public i adusa la cuno tinta organelor abilitate. 
 
 
 

Pre!;,e dinte , 

Prof Dr Dan loan VhlRBAN 
 
 
 

Cluj- Napoca, 

13.03.2020 
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