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Rectoratul         Nr. 495/16 mai 2011 

 

 

 

Metodologie de organizare a referendumului universitar 
pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 

la Facultatea de Management Financiar Bancar din cadrul  
ACADEMIEI COMERCIALE SATU MARE  

 
 
 
În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4062 
din 15 aprilie 2011, privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de 
universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, cu prevederile art. 209 
şi ale art. 364 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 se elaborează 

prezenta metodologie cu aplicabilitate la   Facultatea de Management Financiar 
Bancar din cadrul ACADEMIEI COMERCIALE SATU MARE  

 
 
 
 
Dispoziţii generale 
 
Obiectul referendumului îl constituie stabilirea, prin vot universal, direct, secret şi 

egal, a modalităţii de desemnare a rectorului. 
Tema supusă referendumului universitar este stabilirea opţiunii pentru una dintre 

cele două modalităţi de desemnare a rectorului prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 pe bază de concurs public sau pe bază de alegeri 
generale, prin vot universal, direct, secret şi egal. 

Persoanele cu drept de vot înscrise pe listele de vot sunt chemate să se pronunţe 
prin aplicarea ştampilei de vot pe una din variantele înscrise pe buletinul de vot pentru 
care optează. Au drept de vot toate cadrele didactice şi cercetătorii care sunt 
angajate/angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Academiei 
Comerciale şi reprezentanţii studenţilor din senatul  universitar şi din consiliul facultăţii. 
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Calendarul de derulare a referendumului 

 

 
Rezultatul referendumului universitar va fi adus la cunoştinţa comunităţii 

academice şi a conducerii M.E.C.T.S. în termen de două zile calendaristice de la 
încheierea procesului de vot. 

 
Organizarea şi desfăşurarea referendumului universitar 
 
Senatul universitar desemnează un birou electoral al universităţii format din 5 

membrii, din care unul posedă pregătire juridică. Din biroul electoral fac parte 2 studenţi. 
Biroul electoral al universităţii este responsabil pentru: întocmirea şi actualizarea listelor 
de vot, afişarea listelor de vot arondate pe secţii de votare, aducerea la cunoştinţa publică 
a locaţiei secţiilor de votare, distribuirea buletinelor de vot, numărarea şi verificarea 
proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, centralizarea 
rezultatelor şi comunicarea rezultatului referendumului biroului senatului universitar. 
Direcţia General Administrativă asigură o locaţie corespunzătoare pentru desfăşurarea 
activităţilor biroului electoral al universităţii. 

   

1. Informarea membrilor universităţii cu privire la data şi tema 
referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare 
a rectorului 

18.05.2011 

2. Publicarea metodologiei de organizare a referendumului universitar 
pe pagina web a universităţii şi transmitere către MECTS 

20.05.2011 

3. Dezbatere publică pentru informarea comunităţii academice asupra 
referendumului universitar şi implicaţiilor care decurg din acesta (1) 

10.06.2011 

4. Afişarea listelor de vot, delimitarea secţiilor, numerotarea şi aducerea 
la cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi a locaţiei de vot 

10.06.2011 

5. Dezbatere publică pentru informarea comunităţii academice asupra 
referendumului universitar şi implicaţiilor care decurg din acesta  (2) 

15.06.2011 

6. Dezbatere publică pentru informarea comunităţii academice asupra 
referendumului universitar şi implicaţiilor care decurg din acesta (3) 

15.06.2011 

7. Data de desfăşurare a referendumului universitar  30.06.2011 

8. Data de desfăşurare a celui de-al doilea referendum universitar dacă 
primul nu a fost validat din cauza participării a mai puţin de jumătate 
plus unu din  numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele 
de votare 

30.06.2011 
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Se constituie o secţie  de votare în cadrul singurei facultăţi din cadrul Academiei 
Comerciale Satu Mare. Biroul electoral al secţiei  de votare este format dintr-un  număr de 
5 membri, iar preşedintele  acestuia  este desemnat  de biroul electoral al universităţii. 
Data limită: 15.06.2011 

Biroul electoral al universităţii organizează 3 dezbateri publice pentru informarea 
comunităţii academice asupra referendumului universitar şi implicaţiilor care decurg din 
acesta, conform calendarului comunicat, într-o  locaţie 

(2) Listele de vot ale universităţii care conţin: numărul curent, numele şi prenumele, 
codul numeric personal, departamentul/facultatea sunt realizate de biroul electoral. 
Persoanele cu drept de vot sunt înscrise în ordine alfabetică, după nume.  Listele cu 
reprezentanţii studenţilor din Senat şi din Consiliul facultăţii sunt pregătite de birourile 
electorale ale secţiilor de votare, după acelaşi model.  Listele cu persoanele cu drept de 
vot care conţin CNP-ul vor fi doar la dispoziţia birourilor secţiilor de votare, conform Legii 
677/2001 – Legea privind protecţia datelor cu caracter personal. Afişarea listelor de vot, 
delimitarea secţiiei de vot , numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a secţiiei de 
votare şi a locaţiei de vot se fac cu cel puţin 14 zile calendaristice înaintea declanşării 
votului. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. întâmpinările împotriva 
omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la biroul 
electoral al secţiei de votare care a întocmit listele electorale, acesta fiind obligat să se 
pronunţe ad-hoc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare.Cu 3 zile înainte de data de 
organizare a referendumului universitar nu se mai fac modificări ale listelor de vot. Data 
limită: 15.06.2011 

Biroul electoral al secţiei de votare împreună cu Consiliul de Admnistratie din 
cadrul Academiei Comerciale din Satu Mare  stabilesc locaţiile de vot. Data limită: 
15.06.2011 

Consiliul de Admnistratie din cadrul Academiei Comerciale Satu Mare asigură 
dotarea corespunzătoare a locaţiilor de vot, inclusiv cu cabine de vot, urne de vot, 
buletine de vot, ştampile de vot („VOTAT”, „ANULAT”, ştampila de control a biroului 
electoral al universităţii). Data limită: 15.06.2011 

Preşedintele însoţit de doi membri ai biroul electoral ai secţiei de votare ridică de la 
biroul electoral al universităţii  toate materialele şi documentele necesare pentru 
derularea procesului de votare.  

Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 8,00 – 20,00. 
Participantul la vot se legitimează cu carte de identitate/buletin de identitate/carte de 
identitate provizorie sau paşaport pentru cetăţenii străini titulari în cadrul Academiei 
Comerciale Satu Mare sau în cazul pierderii cărţii de identitate/buletinului de 
identitate/cărţii de identitate provizorii. Pe buletinele de vot se aplică ştampila de control a 
biroului electoral al universităţii. Fiecare participant semnează în dreptul numelui său în 
lista electorală, primeşte un buletin de vot, o ştampilă cu înscrisul „VOTAT” şi realizează 
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procedura de votare în mod secret în cabina de vot, după care introduce buletinul de vot 
în urna special destinată, după care predă ştampila. 

Biroul electoral al secţiei de votare identifică şi consemnează  în tabele electorale 
participarea la vot. Imediat după încheierea procedurii de vot se trece la numărarea şi 
validarea voturilor valabil exprimate. După încheierea votului, preşedintele, în prezenţa 
membrilor biroului secţiei de votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate, 
prin aplicarea ştampilei „ANULAT” şi consemnează în procesul-verbal numărul buletinelor 
de vot anulate. Se numără alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se 
consemnează în procesul-verbal. Se adună buletinele de vot utilizate cu cele anulate, 
suma lor trebuind să fie identică cu numărul de buletine primite în cadrul secţiei de votare. 
Dacă se constată diferenţe se consemnează în procesul-verbal motivul pentru care apare 
diferenţa. După aceste operaţiuni se deschide urna, preşedintele citeşte, cu voce tare, la 
deschiderea fiecărui buletin, opţiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Pe 
formularul tipizat elaborat de biroul electoral al universităţii unul dintre membrii biroului 
electoral al secţiei de votare, asistat de cel puţin încă un membru al acestuia, 
consemnează opţiunea care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot. Fiecare buletin de 
vot citit şi consemnat în formular este aşezat într-un pachet separat pentru fiecare opţiune 
supusă votării. Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate 
se fac pachete separate. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a 
biroului electoral al universităţii, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat 
sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. 
Buletinele care nu au aplicată ştampila „VOTAT” sunt voturi albe şi nu intră în calculul 
voturilor valabil exprimate.  

Rezultatul se consemnează în tabele separate, pentru care se încheie procese-
verbale în două exemplare originale, semnate de membrii secţiei de votare şi purtând 
ştampila de control. Se întocmeşte un dosar care cuprinde: procesul verbal în două 
exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului de 
electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate 
care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul 
secţiilor de votare. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare,  însoţiţi de doi 
membri al biroului electoral respectiv, desemnaţi prin tragere la sorţi, predau dosarele 
întocmite, sigilate şi ştampilate, la sediul biroului electoral al universităţii, în cel mult 24 de 
ore de la încheierea votării. 

 
Rezultatele referendumului universitar 
 
Biroul electoral al universităţii centralizează informaţiile cu privire a voturile 

exprimate în întreaga universitate şi completează un proces-verbal privind consemnarea 
rezultatului referendumului prin însumarea proceselor verbale întocmite de birourile 
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electorale ale secţiilor de votare. Biroul electoral al universităţii va înainta toate 
documentele generate de procesul de votare biroului senatului universitar pentru 
verificare. Biroul senatului Academiei Comerciale Satu Mareprimeşte rezultatele 
centralizate de la biroul electoral al universităţii, validează rezultatele şi le comunică 
senatului universitar şi publicului, prin intermediu paginii web 
www.academiacomerciala.ro  şi M.E.C.T.S. 

 

 
 

    

 

http://www.academiacomerciala.ro/

