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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A REFERENDUMULUI ȘI A ALEGERILOR ÎN
STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a referendumului și a alegerilor în structurile
şi funcţiile de conducere din USAMVBT a fost elaborat şi întocmit în conformitate cu prevederile
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordinul M.E.C.S. nr.
3751 din 29.04.2015 de aprobare a Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire şi de
alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ
superior şi cu prevederile Cartei universitare.
Art. 2. (1) Structurile de conducere din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara sunt:
a) la nivel de universitate: senatul şi consiliul de administraţie;
b) la nivelul facultăţii: consiliul facultăţii;
c) la nivelul departamentului: consiliul departamentului;
d) la nivel IOSUD: consiliul pentru studii universitare de doctorat şi consiliul şcolii doctorale.
(2) Funcţiile de conducere din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara sunt:
a) la nivelul universităţii: rectorul, prorectorii, directorul general administrativ;
b) la nivelul facultăţii: decanul, prodecanii;
c) la nivelul departamentului: directorul de departament;
d) la nivelul IOSUD: directorul consiliului pentru studiile universitare de doctorat, directorul
şcolii doctorale.
Art. 3. Alegerile în structurile de conducere sunt organizate de către conducerile în exerciţiu la
nivelul respectiv, conform normelor de reprezentare stabilite în Carta universităţii, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.
Art. 4. (1) Toate cadrele didactice şi de cercetare titulare, au dreptul să participe la alegeri
pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cadrul universităţii. O persoană poate exercita o singură
funcţie de conducere în cadrul universităţii şi nu poate fi membru al aceluiaşi tip de structură de
conducere la mai multe facultăţi.
(2) În sensul prezentului regulament, prin titular al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, se înţelege cadrul didactic şi
cercetătorul care îşi desfăşoară activitatea şi are funcţia (norma) de bază în universitate şi are
contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, cu timp integral de muncă, la Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara.
Art. 5. Alegerea în structurile de conducere se face prin vot universal, direct, secret şi egal
astfel:
a) cadrele didactice şi de cercetare titulare din departament, pentru Consiliul departamentului;
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b) cadrele didactice şi de cercetare titulare din facultate, pentru reprezentanţii cadrelor
didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii şi studenţii facultăţii pentru reprezentanţii studenţilor în
Consiliul facultăţii;
c) cadrele didactice şi cercetătorii titulari ai fiecărei facultăţi pentru cotele părţi de reprezentare,
pentru reprezentanţii lor în Senatul universitar şi studenţii fiecărei facultăţi, pentru reprezentanţii
studenţilor în Senatul universitar;
d) membrii senatului universitar, pentru preşedintele senatului;
e) conducătorii de doctorat din şcoala doctorală respectivă pentru consiliul şcolilor doctorale.
Art. 6. Desemnarea în funcţiile de conducere se realizează astfel:
a) directorul departamentului este ales prin vot universal, direct, secret şi egal de către cadrele
didactice şi de cercetare titulare din departament;
b) rectorul, în urma organizării referendumului, poate fi desemnat prin una dintre următoarele
modalităţi:
 pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou –
ales, în conformitate cu legea;
 prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.
c) prorectorii sunt numiţi de rectorul nou-ales, pe baza consultării senatului universitar;
d) decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de rectorul nou-ales;
e) prodecanii sunt numiţi de către decanul nou-ales.
Art. 7. (1) Funcţiile de conducere din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara nu se cumulează.
(2) Au dreptul de a ocupa una dintre funcţiile de conducere de director de departament,
prodecan, decan, prorector, director CSUD, şi rector, prin alegeri sau concurs, după caz, persoanele
care nu au împlinit vârsta de pensionare.
II. PRINCIPII GENERALE
Art. 8. Principiile care stau la baza alegerilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara sunt:
1. principiul legalităţii;
2. principiul autonomiei universitare;
3. principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;
4. principiul respectării normelor etice şi deontologice;
5. principiul reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, secţii/linii de predare, programe de
studii, conform Cartei universitate.
Art. 9. În structurile de conducere la nivel de universitate, Senat şi cel la nivel de facultate,
Consiliul facultăţii, studenţii vor avea o reprezentare de minim 25% din totalul membrilor acestor
structuri, iar studenţii doctoranzi în aceeaşi proporţie în consiliul pentru studiile universitare de
doctorat şi respectiv de minim 20 % în consiliul şcolii doctorale.
Art. 10. (1) Incompatibilităţile cu ocuparea unei funcţii de conducere şi cu ocuparea unui loc în
structurile de conducere în cadrul USAMVBT sunt reglementate de Legea educaţiei naţionale nr.
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1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) O persoană nu poate ocupa funcţia de Rector al universităţii pentru mai mult de două
mandate succesive, complete.
(3) Pentru funcţiile de conducere de Rector, Prorector, Decan, Director al Şcolii Doctorale şi
Director al Consiliului de studii universitare de doctorat, candidaţii trebuie să aibă gradul didactic de
conferenţiar universitar sau profesor universitar sau echivalente, conform Legii nr. educaţiei naţionale
nr. 1/2011, art. 285, alin.( 3) şi alin. (5).
(4) Funcţia de lider de sindicat este incompatibilă cu orice funcţie de conducere din cadrul
universităţii.
Art. 11. Rezolvarea incompatibilităţilor în cazul persoanelor care au obţinut mandate pentru
mai multe funcţii de conducere, este de competenţa Comisiei de Etică a Universităţii, dacă persoana
în cauză nu-şi rezolvă incompatibilitatea.
Art. 12. (1) Durata mandatului în structurile şi funcţiile de conducere este de 4 ani, cu excepţia
Consiliului Şcolii Doctorale care are un mandat de 5 ani conform H.G. nr. 681/29.06.2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Mandatul unei structuri de conducere începe în ziua următoare celei a expirării mandatului
vechii structuri de conducere.
(3) Mandatul funcţiilor de conducere:
a) mandatul Rectorului începe la data emiterii ordinului de confirmare al Ministrului Educaţiei
Naţionale şi încetează la data emiterii ordinului de confirmare a noului Rector;
b) mandatul Prorectorilor începe la data emiterii ordinului de numire de către rectorul nou
ales, după validarea de către Senat şi încetează la data încheierii mandatului Rectorului care i-a
numit;
c) mandatul Decanilor începe la data emiterii ordinului de numire de către rectorul nou ales,
după validarea de către Senat a concursului public şi încetează la data validării noului Decan;
d) mandatul Prodecanilor începe la data emiterii ordinului de către rectorul nou ales, în baza
numirii de către decanul nou ales şi validării lor de către Senat şi încetează la data încheierii
mandatului Decanului care i-a numit.
(4) Mandatul funcţiilor de conducere şi mandatul de membru în structurile de conducere
încetează înainte de termen în următoarele situaţii: încetarea relaţiilor de muncă cu universitatea, în
caz de incompatibilitate conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prezentului Regulament, în
cazul nerespectării Codului de etică universitară, în caz de demisie, în caz de revocare conform legii
şi a prezentului Regulament, în cazul preluării unei funcţii de conducere în altă universitate sau în
cazul în care persoana lipseşte pe o perioadă continuă care depăşeşte 12 luni.
III. PROCEDURI GENERALE DE ALEGERI
A. COMISIILE ELECTORALE
Art. 13. Pentru organizarea şi desfăşurarea refendumului și a alegerilor pentru structurile şi
funcţiile de conducere la nivel de Universitate, se desemnează Biroul Electoral al Universităţii (BEU) şi
câte un Birou Electoral al secţiei de votare la nivelul fiecărei facultăţi (BEF). BEU este desemnat de
senatul Universităţii, care stabileşte şi numărul birourilor secţiilor de votare, iar BEF sunt desemnate
de Consiliile Facultăţilor.
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Art. 14. Biroul Electoral al Universității este format din 7 reprezentanţi, dintre care are unul are
în mod obligatoriu pregătire juridică după cum urmează:
a) un reprezentant al fiecărei facultăţi, respectiv 6 reprezentanţi;
b) un reprezentant al studenţilor.
Art. 15. (1) La prima şedinţă membrii Biroului Electoral al Universității aleg din rândul lor, prin
vot secret, un preşedinte şi un adjunct. Biroul Electoral al Universității lucrează în prezenţa majorităţii
calificate (2/3) a membrilor şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de
egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.
(2) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităţii Biroului Electoral al
Universității
Art. 16. (1) Biroul Electoral al Universității are următoarele atribuţii:
a) actualizarea listelor de vot;
b) aducerea la cunoştinţa publică a locaţiei secţiilor de votare;
c) recepţia tuturor ştampilelor de vot („CONTROL”, „ANULAT”, „VOTAT”);
d) recepţia şi distribuirea buletinelor de vot;
e) monitorizarea întregii proceduri de votare;
f) verificarea şi numărarea buletinelor de vot rezultate în urma votării, acolo unde situația o
impune;
g) centralizarea rezultatelor alegerilor și verificarea proceselor verbale de alegeri întocmite de
BEF şi înaintarea rezultatelor către Senatul universitar;
h) organizarea campaniei de informare cu privire la data şi obiectul referendumului, la
participanţii la vot şi locul desfăşurării acestuia;
i) primirea și analizarea contestaţiilor cu privire la desfăşurarea alegerilor.
(2) Toate procesele verbale şi comunicatele Biroului Electoral al Universității vor fi semnate
de către toţi membrii comisiei.
Art. 17. Biroul Electoral al secției de votare din facultate este format dintr-un număr de 5-7
membri, desemnați de Consiliul Facultăţii în care se organizează alegerile.
Art. 18. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare din facultate este ales de către
membrii biroului respectiv.
Art. 19. Birourile Electorale al secțiilor de votare din facultăți sunt responsabile de
coordonarea şi buna desfăşurare a întregului proces electoral din facultatea respectivă.
Art. 20. Biroul Electoral al secției de votare din facultăți are următoarele atribuţii:
a) afişează listele cu votanții şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de votare precum și intervalul
orar în care se votează, cu cel puțin 48 de ore înaintea zilei votului;
b) preia de la Secretariatul facultății formularele de candidatură, întocmește lista
candidaților pe care o transmite Biroului Electoral al Universității, în ziua premergătoare votării;
c) înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde numele tuturor candidaţilor la vot;
d) urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
e) numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
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f) înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor și buletinele rezultate în urma votării, în aceeași zi.
g) organizează desfășurarea refendumului.
B. REFERENDUMUL
Art. 21. (1) Referendumul reprezintă modalitatea de desemnare a rectorului, fie pe baza unui
concurs public fie prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare
titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile
facultăților.
(2) Referendumul se organizează la fiecare 4 ani de către instituția de învățământ superior, cu
minimum 6 luni înainte de desemnarea rectorului.
(3) Referendumul se organizează la fiecare perioadă aferentă unui nou mandat legal constituit,
înainte de a fi inițiate alegerile structurilor și funcțiilor de conducere de la nivelul universităților,
conform prevederilor legale.
Art. 22. (1) Data organizării referendumului este stabilită de către senatul universitar, în
conformitate cu calendarul stabilit de USAMVBT.
(2) Data și tema referendumului se aduc la cunoștință membrilor universității, cu cel puțin 30
de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziția
universității.
(3) Referendumul la nivel de universitate se desfășoară într-o singură zi.
(4) Data și locul de desfășurare a referendumului se comunică Ministerului Educației și
Cercetării cu cel puțin 14 zile înainte de desfășurare.
C. ALEGERI LA CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 23. (1) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat se alege prin vot universal, direct,
secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD – Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara.
Studenţii - doctoranzi îşi aleg potrivit aceluiaşi sistem de vot, reprezentanţii în consiliu - 25% din
membrii consiliului.
(2) Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul consiliului pentru studii universitare de
doctorat este de competenţa Biroului Electoral al Universității, cu respectarea prevederilor H.G. nr.
681/29.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul membrilor în consiliul pentru studii universitare de doctorat este de 7 membri, din
care 5 conducători de doctorat, titulari cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul
IOSUD – USAMVBT şi 2 reprezentanţi ai studenţilor doctoranzi. Conform codului studiilor universitare
de doctorat, directorul consiliului pentru studii universitare de doctorat este membru de drept al
consiliului pentru studii universitare de doctorat.
(4) Studenţii – doctoranzi îşi aleg reprezentanţii în consiliul pentru studii universitare de
doctorat conform art. 9 alin. (5) din H.G. nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 24. (1) Candidaturile pentru membrii consiliului pentru studii universitare de doctorat se
depun la Secretarul şef al universităţii cu cel puţin 4 zile înainte de data programată pentru alegeri şi
sunt postate pe pagina de internet a universităţii cu cel puţin 2 zile înainte de data programată pentru
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alegeri şi constau în depunerea CV – ului şi a formularului de candidatură. Pot depune candidaturi
persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia, persoane din ţară sau străinătate, personalităţi
ştiinţifice sau din sectoarele socio – economice aferente domeniilor de doctorat din cadrul şcolilor
doctorale din IOSUD.
(2) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în
consiliului pentru studii universitare de doctorat reprezentanţilor conducătorilor de doctorat din
interiorul IOSUD.
(3) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite pe total consiliul pentru
studii universitare de doctorat înseamnă vot valid.
(4) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit reprezentanţilor
conducătorilor de doctorat înseamnă vot invalid.
(5) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi valabile
primite de fiecare candidat de pe buletinul de vot, separat pentru cadrele didactice şi studenţi doctoranzi.
(6) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 2/3 dintre
membrii eligibili.
(7) În caz de egalitate de voturi pentru ultima poziţie, se procedează la un al doilea tur de
scrutin, între candidaţii aflaţi la egalitate de voturi.
(8) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare.
D. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE
Art. 25. (1) Consiliul şcolii doctorale se alege prin vot universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat şi respectiv al studenţilor – doctoranzi din şcoala respectivă.
(2) Organizarea şi monitorizarea alegerilor la nivelul consiliului şcolii doctorale este de
competenţa Biroului Electoral al Universității, cu respectarea prevederilor H.G. nr.681/29.06.2011.
(3) Numărul membrilor în consiliul şcolii doctorale va fi cuprins între 3 şi 5 membri, în funcţie de
structura şi de numărul membrilor şcolii doctorale respective, fiind aprobat prin hotărâre a senatului,
pe baza propunerii facultăţii organizatoare. Directorul şcolii doctorale, numit de către CSUD dintre
conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale, este membru de drept în consiliul şcolii doctorale.
(4) În conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, ponderea
conducătorilor de doctorat în consiliul şcolii doctorale este de maximum 50 %, studenţi-doctoranzi în
proporţie de 20%, rotunjit în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii
doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere
internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio - economice
relevante.
(5) Membrii consiliului şcolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau cercetători
trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească
standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data
desemnării lor ca membri ai consiliului şcolii doctorale.
(6) Mandatul consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.
(7) Studenţii-doctoranzi membri ai consiliului şcolii doctorale care îşi finalizează studiile
doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii
publice a tezei de doctorat.
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(8) Fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane câte locuri sunt atribuite în consiliul
şcolii doctorale reprezentanţilor conducătorilor de doctorat.
(9) Votul pentru mai puţine persoane decât numărul de locuri atribuite pe total consiliu al şcolii
doctorale înseamnă vot valid.
(10) Votul pentru mai multe persoane decât numărul de locuri atribuit reprezentanţilor
conducătorilor de doctorat înseamnă vot invalid.
(11) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi valabile
primite de fiecare candidat de pe buletinul de vot, separat pentru cadrele didactice şi studenţi doctoranzi.
(12) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puţin 2/3
dintre membrii şcolii doctorale respective.
(13) În caz de egalitate de voturi pentru ultima poziţie, se procedează la un al doilea tur de
scrutin, între candidaţii aflaţi la egalitate de voturi.
(14) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate şi sunt consideraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în ordine
descrescătoare.
(15) Candidaturile pentru membrii consiliului şcolii doctorale se depun la Secretarul şef al
universităţii cu cel puţin 4 zile înainte de data programată pentru alegeri şi sunt postate pe pagina de
internet a universităţii cu cel puţin 2 zile înainte de data programată pentru alegeri şi constau în
depunerea CV – ului şi a formularului de candidatură.
E. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI ȘI A DIRECTORULUI DE
DEPARTAMENT
Art. 26. (1) Consiliul departamentului este format din 5-7 membri reprezentanți ai cadrelor
didactice și de cercetare titulare din departament.
(2) Au dreptul de a alege membrii consiliului departamentului, toate cadrele didactice si de
cercetare titulare din departament.
(3) Alegerea membrilor Consiliului departamentului precum și a directorului de departament se
face prin vot universal, direct și secret al cadrelor didactice și de cercetare titulare din departament.
(4) Au dreptul de a fi alese, în calitate de director de departament, cadrele didactice și de
cercetare titulare din departamentul respectiv.
F. ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂŢII
Art. 27. (1) Consiliul facultății este format din maximum 75% reprezentanți ai cadrelor didactice
și de cercetare titulare din facultate și din minimum 25% reprezentanți ai studenților din facultate.
(2) Au dreptul de a alege membrii Consiliului facultății – reprezentanți ai cadrelor didactice și
de cercetare titulare - cadrele didactice și de cercetare titulare din facultate.
(3) Alegerea membrilor Consiliului facultății se face prin vot universal, direct și secret al
cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, respectându-se principiul reprezentativității pe
departamente.
(4) Au dreptul de a alege reprezentanții studenților din Consiliul facultătii, studenții facultății
respective.
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G. ALEGEREA SENATULUI UNIVERSITĂŢII
Art. 28. (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare titulare,
reprezentanți ai fiecărei facultăți, conform principiului stipulat în Carta universitară și din 25%
reprezentanți ai studenților.
(2) Toți reprezentanții, membri ai senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul
universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor
studenților.
(3) Persoanele care ocupă una dintre funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan,
director de departament, pot fi membre în Senatul universităţii, cu condiţia să fie alese în această
calitate.
(4) Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, conform principiului stipulat în
Carta universitară. Candidaturile pentru membrii Senatului pot fi candidaturi susținute de consiliile
nou-alese ale facultăților (pentru cadre didactice și cercetătorii titulari) precum și de organizațiile
studenților (pentru reprezentanții studenților) dar și candidaturi individuale.
(5) Au dreptul de a-și alege membri in senatul universitar - în calitate de reprezentanți - în
procent de 75%, cadrele didactice și cercetătorii titulari ai fiecărei facultăți pentru cotele părți de
reprezentare conform principiului stipulat în Carta universitară.
(6) Au dreptul de a-și alege reprezentanții în senatul universitar, în procent de 25%, studenții
fiecărei facultăți conform principiului stipulat în Carta universitară.
(7) În cazul vacantării unui loc în Senat, alegerile se refac pentru locul sau locurile rămase
vacante.
H. ALEGEREA PREŞEDINTELUI SENATULUI
Art. 29. (1) Prima ședință a Senatului universitar în noua sa componenţă va fi condusă de
decanul de vârstă al acestuia.
(2) Preşedintele Senatului universitar se alege prin vot universal, direct, secret şi egal al tuturor
membrilor senatului ales, pe o perioadă de 4 ani.
I. ALEGEREA RECTORULUI
Art. 30. (1) Rectorul reprezintă legal Universitatea în relațiile cu terții, realizează conducerea
executivă a universității și exercită calitatea de ordonator de credite.
(2) Rectorul universității se poate desemna prin una dintre următoarele modalități:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou
ales;
b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din
cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.
(3) Modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin alegeri se
stabilește cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului.
 Desemnarea rectorului prin concurs
Art. 31. (1) Desemnarea printr-un concurs public a rectorului se poate realiza, în baza unei
metodologii aprobate, în acest sens, de către senatul nou ales.
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(2) În vederea organizării și desfășurării concursului public de rector, senatul universitar nouales are următoarele atribuții:
a) elaborează și aprobă metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului;
b) stabilește o comisie de selecție formată din minimum 12 membri.
(3) Comisia de selecție prevăzută la alin.(2) este formată din membri ai universității, în
proporție de 50%, și din personalităti științifice și academice din afara universității, din țară și din
străinătate, în proporție de 50%. Comisia cuprinde cel puțin un reprezentant al studenților sau un
absolvent al universității desemnat de către studenții din senatul universitar, conform Cartei
universitare.
(4) Au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcției de rector personalități științifice
sau academice din tară și din străinătate, care pe baza audierii în plenul senatului universitar nou ales,
au obtinut avizul de participare la concurs din partea acestuia.
(5) Avizul prevăzut la alin.(4) se acordă numai pe baza votului majorității simple a membrilor
senatului universitar nou-ales.
(6) Senatul universitar nou-ales are obligația de a aviza minimum 2 candidați.
(7) Candidații avizați de senatul universitar nou-ales participă apoi la concursul prevăzut la
alin. 1.
 Desemnarea rectorului prin alegeri
Art. 32. (1) Desemnarea prin alegeri a rectorului se poate realiza prin votul universal, direct și
secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților
studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.
(2) Pentru ocuparea funcţiei de Rector pot candida personalităţi academice şi/sau ştiinţifice din
ţară şi străinătate care au gradul didactic de conferenţiar universitar şi profesor universitar sau
echivalent, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare.
Art. 33. (1) În cazul alegerii rectorului potrivit art. 32 alin. 1 și alin. 2, candidaturile pentru
funcţia de rector se depun la Secretarul şef al universităţii şi consta în CV –ul european, formular de
candidatură şi plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei
materiale, atragerea de resurse financiare în „universitate, vizibilitate naţională şi internaţională,
clasificarea universităţii, etc. Candidaturile pentru funcţia de rector se depun cu cel puţin 15 de zile
înainte de data efectivă a alegerilor.
(2) Toate candidaturile pentru funcţia de Rector sunt făcute publice prin afişarea lor pe pagina
de internet a universităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data programată pentru alegeri.
Art. 34. Rectorul ales este confirmat prin ordin al ministrului educaţiei cercetării ştiinţifice în
termen de 30 de zile de la data alegerii, dată de la care preia prerogativele conducerii executive a
universităţii.
Art. 35. (1) Mandatul rectorului încetează înainte de termen în situaţiile prevăzute în Carta
universităţii, în caz de demitere de către Senat în condiţiile prevăzute de contractul de management
şi în caz de revocare de către ministrul MECS, în condiţiile art. 125 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011.
(2) În caz de încetare a mandatului de Rector înainte de termen, până la alegerea noului
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Rector un prorector îndeplineşte, cu titlu interimar, atribuţiile Rectorului şi organizează alegeri pentru
această funcţie în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi prezentul regulament.
J. DESEMNAREA PRORECTORILOR
Art. 36. (1) Prorectorul reprezintă funcția de conducere la nivelul universității, fiind numit în
acest scop de către rector.
(2) Prorectorii trebuie să fie cadre didactice titulare în cadrul universităţii. Mandatul
prorectorilor este de 4 ani. O persoană poate fi prorector al USAMVBT pe aceeaşi durată definită prin
lege, pentru funcţia de rector, pe baza consultării Senatului universitar.
K. SELECTAREA DECANILOR
Art. 37. (1) Pentru funcţia de Decan pot candida persoane din cadrul universităţii sau din orice
facultate de profil din ţară sau străinătate care au gradul didactic de conferenţiar universitar, profesor
universitar sau echivalent, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 285 alin. alin. (3) şi alin.
(5).
(2) Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultăţii, de către noul rector
al universităţii.
(3) Pentru funcţia de decan se depun candidaturi care constau în:
a) CV european;
b) formular de candidatură;
c) Plan managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei
materiale, atragerea de resurse financiare şi creşterea prestigiului naţional şi internaţional al facultăţii.
(4) Candidatura este făcută publică pe pagina de internet a universităţii.
(5) Candidații vor fi audiați separat doar de membrii noului consiliu ales al facultăţii, membrii
acestuia putând solicita precizări cu privire la planul managerial. După prezentarea planului
managerial şi a precizărilor făcute de candidat, avizează participarea candidatului la concurs, prin vot
secret, pe bază de buletin de vot, al majorităţii simple a membrilor săi, conform Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011 art. 211, alin.4.
(6). Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza cel puţin două candidaturi pentru funcţia de
Decan.
(7) Decanul selectat de către noul rector este validat de Senatul Universităţii, cu majoritatea
simplă a voturilor, cu condiţia ca la vot să participe 2/3 din numărul total al membrilor din senat.
L. DESEMNAREA PRODECANILOR
Art. 38. (1) Prodecanii trebuie să fie cadre didactice titulare la facultatea respectivă.
(2) Prodecanii sunt desemnaţi de Decan, după numirea sa de către Rector.
(3) Prodecanii sunt avizaţi de Consiliul facultăţii, validaţi de Senatul universitar şi sunt investiţi
prin Ordinul Rectorului.
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IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 39. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică la nivelul tuturor funcţiilor şi structurilor
de conducere din cadrul universităţii.
(2) Senatul în funcţie validează alegerile din universitate şi asigură publicarea lor pe pagina de
internet a universităţii.
Art.40. Anexele nr. 1-7 cuprind procedurile de vot din cadrul întregului proces electoral al
universității și fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art.41. Prezentul regulament revizuit a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVBT din data
de 28.05.2019.

Cancelar General,
Prof.univ.dr. Stanciu Sorin
Rector,
Prof.univ.dr.ing. Popescu Cosmin Alin
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Anexa 1

PROCEDURA DE VOT:
REFERENDUM
Art. 1. (1) Secţiile de votare se deschid la ora 800, iar procedura de vot se încheie la ora 1500.
(2) Persoanele cu drept de vot sunt atât cadrele didactice şi de cercetare titulare, cât și
reprezentanții studenților din Senatul Universitar și Consiliile Facultăților. Aceste două categorii de
votanți se vor trece separat, dar în ordine alfabetică, în listele de vot.
Art. 2. Biroul Electoral al secției de votare din Facultate are următoarele atribuții:
- afişează listele cu votanții (fără codul numeric personal), şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de
votare, cu cel puțin 14 zile calendaristice înaintea zilei votului; cu 3 zile înainte de data organizării
referendumului nu se mai fac modificări ale listelor de vot.
- înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde cele două modalități de desemnare a
Rectorului:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou –
ales, în conformitate cu legea;
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
- înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor și buletinele de vot din facultate.
Art. 3. Listele de vot conţin: numărul curent și numele şi prenumele alegătorului, codul numeric
personal, facultatea/departamentul.
Art. 4. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.
Art. 5. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele
electorale se fac la biroul electoral al secției de votare care a întocmit listele electorale, acesta fiind
obligat să se pronunțe în cel mult 24 de ore de la înregistrare.
Art. 6. Votul se desfăşoară doar în interiorul cabinei de vot situate în interiorul locaţiei aleasă
de Biroul Electoral al secției de votare.
Art. 7. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate
- buletin de identitate
- paşaport.
Art. 8. Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
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Art. 9. După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce doar în urna de vot specifică
departamentului respectiv, acesta putându-se împături sau nu, în funcție de opțiunea alegătorului.
Art. 10. După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al secției de votare, în
prezenţa membrilor acestuia, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate.
Art. 11. Anularea se realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” şi se consemnează distinct,
în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.
Art. 12. Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
Art. 13. Se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
Art. 14. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare citeşte, cu voce tare, la deschiderea
fiecărui buletin, opţiunea votată şi arată buletinul de vot membrilor comisiei.
Art. 15. Unul dintre membrii Biroului Electoral al secției de votare, consemnează opţiunea care
rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 16. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul opțiunii dorite, ștampila
“VOTAT”. De asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unei opțiuni, au fost aplicate mai
multe ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor patrulaterul aferent
opțiunii dorite, dar se vede intenţia clară a votării acelei opțiuni, votul este de asemenea valabil.
Art. 17. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral al
Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ștampila “VOTAT”,
este aplicată în dreptul ambelor opțiuni ori în afara patrulaterului aferent opțiunii dorite. Aceste
buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 18. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 19. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
secției de votare.
Art. 20. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal încheiat în două exemplare originale
semnat de către Preşedinte, precum şi de către ceilalţi membrii ai Biroului Electoral al secției de
votare.
Art. 21. La finalul numărării voturilor, se va crea un pachet cu toate voturile exprimate.
Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare depune unul din exemplarele procesului verbal
precum și pachetul cu voturile exprimate la Preşedintele Biroului Electoral al Universității, iar al doilea
exemplar al procesului verbal privind Referendumul, se va păstra la secretariatul Facultăţii.
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Art. 22. Centralizarea opțiunilor de vot privind rezultatul final al referendumului, este doar de
competența Biroului electoral al Universității, care va realiza acest lucru prin însumarea rezultatelor
date de Birourile electorale ale secțiilor de votare ale facultăților.
Art. 23. Opțiunea câştigătoare este aceea care are întrunește cel mai mare număr de voturi
din totalul numărului de electori ce au votat în universitate. Referendumul este validat dacă la acesta
participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de
votare.
Art. 24. În situația în care referendumul este validat, rezultatul acestuia se stabilește cu
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
Art. 25. (1) În situația în care referendumul nu este validat, se organizează, la interval de cel
mult două săptămâni, un nou referendum, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de
validare.
(2) Ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale
fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale.
Art. 26. În situaţia în care Biroul Electoral al secției de votare sau Biroul Electoral al
Universității va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori,
vor sesiza organele de urmărire penală.
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Anexa 2

PROCEDURA DE VOT:
DIRECTOR DE DEPARTAMENT
Art. 1. (1) Secţiile de votare se deschid la ora 800, iar procedura de vot se încheie la ora 1500,
alegerile pentru funcția de Director de Departament desfășurându-se în aceeași zi și în același interval
orar, cu cele pentru alegerea membrilor în Consiliul Departamentului.
(2) Persoanele cu drept de vot, cadrele didactice şi de cercetare titulare, se trec în listele de
vot în ordine alfabetică. Candidaturile pentru funcţia de director de departament se depun la
Secretariatul facultății, constând în formular de candidatură, CV –ul european şi un plan managerial,
care vor fi făcute publice prin afişarea lor pe pagina de internet a facultății.
Art. 2. Biroul Electoral al secției de votare din Facultate are următoarele atribuții:
- afişează listele cu votanții şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de votare, cu cel puțin 48 de ore
înaintea zilei votului;
- preia de la Secretariatul facultății formularele de candidatură pentru Director de
Departament, întocmește lista candidaților pentru funcția de Director de Departament, și o transmite
Biroului Electoral al Universității, în ziua premergătoare votării;
- înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde numele tuturor candidaţilor la funcţia
de Director de Departament;
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
- înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor.
Art. 3. Listele de vot conţin: numărul curent, numele şi prenumele alegătorului, şi opţional,
codul numeric personal al acestuia.
Art. 4. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.
Art. 5. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele
electorale se face la preşedintele Biroului Electoral al secției de votare din facultate, acesta fiind
obligat să remedieze problema ad-hoc sau cel mai târziu până în ziua premergătoare votului.
Art. 6. Votul se desfăşoară doar în interiorul cabinei de vot situate în interiorul locaţiei aleasă
de Biroul Electoral al secției de votare.
Art. 7. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate
- buletin de identitate
- paşaport.
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Art. 8. Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
Art. 9. După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce doar în urna de vot, acesta
putându-se împături sau nu, în funcție de opțiunea alegătorului.
Art. 10. După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al secției de votare, în
prezenţa membrilor acestuia, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se
realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” şi se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul
buletinelor de vot anulate.
Art. 11. Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
Art. 12. Se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
Art. 13. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare citeşte, cu voce tare, la deschiderea
fiecărui buletin, opţiunea votată.
Art. 14. Unul dintre membrii Biroului Electoral al secției de votare, consemnează opţiunea care
rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 15. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit,
ștampila “VOTAT”. De asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unui candidat, au fost
aplicate mai multe ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor
patrulaterul aferent candidatului dorit dar se vede intenţia clară a votării acelui candidat, votul este de
asemenea valabil.
Art. 16. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral al
Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat ori în afara patrulaterului
aferent candidatului dorit. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 17. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 18. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
secției de votare. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.
Art. 19. Este declarat câştigător din primul tur, candidatul care are cel mai mare număr de
voturi, în ordine descrescătoare a numărului de voturi, din totalul numărului de electori ce au votat,
doar cu condiţia să fi existat prezenţă la vot de 2/3 din totalul electorilor de pe listele de vot și să fi
obținut majoritatea simplă (50%+1 vot) din voturile valabil exprimate.
Art. 20. În cazul în care nu există 2/3 prezenţă la vot sau nici un candidat nu a obținut
majoritatea simplă (50%+1 vot) din voturile valabil exprimate, votul se va reface în termen de 24 de
ore de la data alegerilor, în turul 2 intrând primii doi candidați cu voturile cele mai multe obținute în
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primul tur, câștigătorul fiind cel care în turul 2 obține cel mai mare număr de voturi, indiferent de
procentul de participare la vot.
Art. 21. În caz de balotaj între candidaţii care obţin un număr egal de voturi, procedura de vot
se va relua în maxim 24 de ore, conform aceleiași proceduri.
Art. 22. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal încheiat în două exemplare originale
semnat de către Preşedinte, precum şi de către ceilalţi membrii ai Biroului Electoral al secției de
votare.
Art. 23. La finalul numărării voturilor, Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare depune
unul din exemplarele procesului verbal precum și pachetele separate cuprinzând voturile valabil
exprimate, voturile anulate, voturile nule, voturile albe precum şi voturile contestate, dacă este cazul,
la Preşedintele Biroului Electoral al Universității. Al doilea exemplar al procesului verbal privind
alegerile pentru Director de Departament se va depune la secretariatul Facultăţii.
Art. 24. În situaţia în care Biroul Electoral al secției de votare sau Biroul Electoral al
Universității va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori,
vor sesiza organele de urmărire penală.
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Anexa 3

PROCEDURA DE VOT:
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI
Art. 1. (1) Secţiile de votare se deschid la ora 800, iar procedura de vot se încheie la ora 1500.
(2) Persoanele cu drept de vot, cadrele didactice şi de cercetare titulare, se trec în listele de
vot în ordine alfabetică. Formularele de candidatură pentru Consiliul Departamentului se
completează și se depun de către cei interesați, la Secretariatul Facultății, cu cel puțin 48 de ore
înaintea procedurii votului.
Art. 2. Biroul Electoral al secției de votare din Facultate are următoarele atribuții:
- afişează listele cu votanții şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de votare, cu cel puțin 48 de ore
înaintea zilei votului;
- preia de la Secretariatul facultății formularele de candidatură pentru Consiliul
Departamentului, întocmește lista candidaților pentru funcția de consilier al departamentului, și o
transmite Biroului Electoral al Universității, în ziua premergătoare votării;
- înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde numele tuturor candidaţilor pentru
Consiliul Departamentului;
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
- înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor.
Art. 3. Listele de vot conţin: numărul curent, numele şi prenumele alegătorului, şi opţional,
codul numeric personal al acestuia.
Art. 4. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.
Art. 5. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele
electorale se face la preşedintele Biroului Electoral al secției de votare din facultate, acesta fiind
obligat să remedieze problema ad-hoc sau cel mai târziu până în ziua premergătoare votului.
Art. 6. Votul se desfăşoară doar în interiorul cabinei de vot situate în interiorul locaţiei aleasă
de Biroul Electoral al secției de votare.
Art. 7. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate
- buletin de identitate
- paşaport.
Art. 8. Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
Art. 9. Numărul de consilieri ai departamentului este între 5-7 membri. Opţiunile de vot, se
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limitează la numărul de persoane corespunzător normei de reprezentare pentru Consiliul
Departamentului, potrivit hotărârii Consiliului Facultăţii.
Art. 10. După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce doar în urna de vot specifică
departamentului respectiv, acesta putându-se împături sau nu, în funcție de opțiunea alegătorului.
Art. 11. După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al secției de votare, în
prezenţa membrilor acestuia, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se
realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” şi se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul
buletinelor de vot anulate.
Art. 12. Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
Art. 13. Se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
Art. 14. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare citeşte, cu voce tare, la deschiderea
fiecărui buletin, opţiunile/opţiunea votate/votată şi arată buletinul de vot membrilor comisiei.
Art. 15. Unul dintre membrii Biroului Electoral al secției de votare, consemnează opţiunile sau
opţiunea, după caz, care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 16. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit,
ștampila “VOTAT”, dar nu mai multe decât numărul dat de norma de reprezentare scrisă în buletinul
de vot. Votul dat unui număr mai mic de candidaţi decât această normă, e considerat vot valabil. De
asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unui candidat, au fost aplicate mai multe
ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor patrulaterul aferent
candidatului dorit dar se vede intenţia clară a votării acelui candidat, votul este de asemenea valabil.
Art. 17. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral al
Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ștampila “VOTAT”,
este aplicată în dreptul mai multor candidaţi decât norma de reprezentare ori în afara patrulaterului
aferent candidatului dorit. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 18. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 19. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
secției de votare. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.
Art. 20. Sunt declaraţi câştigători, candidaţii care au cel mai mare număr de voturi, în ordine
descrescătoare a numărului de voturi, din totalul numărului de electori ce au votat, doar cu condiţia să
fi existat prezenţă la vot de 2/3 din totalul electorilor de pe listele de vot.
Art. 21. În cazul în care nu există 2/3 prezenţă la vot, votul se va reface în termen de 24 de ore
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de la data alegerilor, indiferent de procentul de participare la vot.
Art. 22. În caz de balotaj între candidaţii care obţin un număr egal de voturi, procedura de vot
se va relua în maxim 24 de ore, conform aceleiași proceduri.
Art. 23. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal încheiat în două exemplare originale
semnat de către Preşedinte, precum şi de către ceilalţi membrii ai Biroului Electoral al secției de
votare.
Art. 24. La finalul numărării voturilor, Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare depune
unul din exemplarele procesului verbal precum și pachetele separate cuprinzând voturile valabil
exprimate, voturile anulate, voturile nule, voturile albe precum şi voturile contestate, dacă este cazul,
la Preşedintele Biroului Electoral al Universității. Al doilea exemplar al procesului verbal privind
alegerile se va depune la secretariatul Facultăţii.
Art. 25. În situaţia în care Biroul Electoral al secției de votare sau Biroul Electoral al
Universității va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori,
vor sesiza organele de urmărire penală.
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Anexa 4

PROCEDURA DE VOT:
CONSILIUL FACULTĂŢII
Art. 1. (1) Secţiile de votare se deschid la ora 800, iar procedura de vot se încheie la ora 1500.
(2) Persoanele cu drept de vot, cadrele didactice şi de cercetare titulare, se trec în listele de
vot în ordine alfabetică. Formularele de candidatură pentru Consiliul Facultății se completează și se
depun de către cei interesați, la Secretariatul Facultății, cu cel puțin 48 de ore înaintea procedurii
votului.
Art. 2. Biroul Electoral al secției de votare din Facultate are următoarele atribuții:
- afişează listele cu votanții şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de votare, cu cel puțin 48 de ore
înaintea zilei votului;
- preia de la Secretariatul facultății formularele de candidatură, întocmește lista candidaților
pentru Consiliul Facultății, și o transmite Biroului Electoral al Universității, în ziua premergătoare
votării;
- înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde numele tuturor candidaţilor pentru
Consiliul Facultății;
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
- înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor.
Art. 3. Listele de vot conţin: numărul curent, numele şi prenumele alegătorului, şi opţional,
codul numeric personal al acestuia.
Art. 4. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.
Art. 5. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele
electorale se face la preşedintele Biroului Electoral al secției de votare din facultate, acesta fiind
obligat să remedieze problema ad-hoc sau cel mai târziu până în ziua premergătoare votului.
Art. 6. Votul se desfăşoară doar în interiorul cabinei de vot situate în interiorul locaţiei aleasă
de Biroul Electoral al secției de votare.
Art. 7. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate
- buletin de identitate
- paşaport.
Art. 8. Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
Art. 9. Opţiunile de vot, se limitează la numărul de persoane corespunzător normei de
reprezentare pentru Consiliul Facultății, potrivit hotărârii Consiliului Facultăţii.
Art. 10. După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce în urna de vot, acesta putânduse împături sau nu, în funcție de opțiunea alegătorului.
Art. 11. După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al secției de votare, în
prezenţa membrilor acestuia, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se
realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” şi se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul
buletinelor de vot anulate.
Art. 12. Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
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Art. 13. Se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
Art. 14. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare citeşte, cu voce tare, la deschiderea
fiecărui buletin, opţiunile/opţiunea votate/votată şi arată buletinul de vot membrilor comisiei.
Art. 15. Unul dintre membrii Biroului Electoral al secției de votare, consemnează opţiunile sau
opţiunea, după caz, care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 16. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit,
ștampila “VOTAT”, dar nu mai multe decât numărul dat de norma de reprezentare scrisă în buletinul
de vot. Votul dat unui număr mai mic de candidaţi decât această normă, e considerat vot valabil. De
asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unui candidat, au fost aplicate mai multe
ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor patrulaterul aferent
candidatului dorit dar se vede intenţia clară a votării acelui candidat, votul este de asemenea valabil.
Art. 17. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral al
Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ștampila “VOTAT”,
este aplicată în dreptul mai multor candidaţi decât norma de reprezentare ori în afara patrulaterului
aferent candidatului dorit. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 18. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 19. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
secției de votare. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.
Art. 20. Sunt declaraţi câştigători din primul tur, candidaţii care au cel mai mare număr de
voturi, în ordine descrescătoare a numărului de voturi, din totalul numărului de electori ce au votat,
doar cu condiţia să fi existat prezenţă la vot de 2/3 din totalul electorilor de pe listele de vot şi să fii
obţinut majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate, respectiv 50%+1 vot.
Art. 21. În cazul în care nu există 2/3 prezenţă la vot sau unii candidaţi nu au obţinut
majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate, respectiv 50%+1 vot la funcţia de consilier
al Facultăţii, votul se va reface, în termen de 24 de ore de la data primului tur, în acest caz
declarându-se câştigător/i candidatul/candidaţii ce obţin cel mai mare număr de voturi, indiferent de
procentul de participare la vot sau de numărul de voturi valabil exprimate.
Art. 22. În cazul în care există balotaj, procedura de vot se va relua în maxim 24 de ore, doar
cu acei candidați care au obținut un număr egal de voturi în primul tur, declarându-se câștigător
candidatul/candidații care a/au îndeplinit cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul voturilor
valabil exprimate în favoarea sa.
Art. 23. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal încheiat în două exemplare originale
semnat de către Preşedinte, precum şi de către ceilalţi membrii ai Biroului Electoral al secției de
votare.
Art. 24. La finalul numărării voturilor, Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare depune
unul din exemplarele procesului verbal precum și pachetele separate cuprinzând voturile valabil
exprimate, voturile anulate, voturile nule, voturile albe precum şi voturile contestate, dacă este cazul,
la Preşedintele Biroului Electoral al Universității. Al doilea exemplar al procesului verbal privind
alegerile se va depune la secretariatul Facultăţii.
Art. 25. În situaţia în care Biroul Electoral al secției de votare sau Biroul Electoral al
Universității va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori,
vor sesiza organele de urmărire penală.
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Anexa 5

PROCEDURA DE VOT:
SENATUL UNIVERSITĂȚII
Art. 1. (1) Secţiile de votare se deschid la ora 800, iar procedura de vot se încheie la ora 1500.
(2) Persoanele cu drept de vot, cadrele didactice şi de cercetare titulare, se trec în listele de
vot în ordine alfabetică. Formularele de candidatură pentru Senatul Universității se completează și
se depun de către cei interesați, la Secretariatul Facultății, cu cel puțin 48 de ore înaintea procedurii
votului.
Art. 2. Biroul Electoral al secției de votare din Facultate are următoarele atribuții:
- afişează listele cu votanții şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de votare, cu cel puțin 48 de ore
înaintea zilei votului;
- preia de la Secretariatul facultății formularele de candidatură, întocmește lista candidaților
pentru Senatul Universității, și o transmite Biroului Electoral al Universității, în ziua premergătoare
votării;
- înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde numele tuturor candidaţilor pentru
Senatul Universității;
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
- înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor.
Art. 3. Listele de vot conţin: numărul curent, numele şi prenumele alegătorului, şi codul
numeric personal al acestuia.
Art. 4. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.
Art. 5. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele
electorale se face la preşedintele Biroului Electoral al secției de votare din facultate, acesta fiind
obligat să remedieze problema ad-hoc sau cel mai târziu până în ziua premergătoare votului.
Art. 6. Votul se desfăşoară doar în interiorul cabinei de vot situate în interiorul locaţiei aleasă
de Biroul Electoral al secției de votare.
Art. 7. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate
- buletin de identitate
- paşaport.
Art. 8. Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
Art. 9. Opţiunile de vot, se limitează la numărul de persoane corespunzător normei de
reprezentare a facultăților în Senatul Universitar, potrivit hotărârii Senatului, normă specificată pe
buletinele de vot.
Art. 10. După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce în urna de vot, acesta putânduse împături sau nu, în funcție de opțiunea alegătorului.
Art. 11. După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al secției de votare, în
prezenţa membrilor acestuia, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se
realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” şi se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul
buletinelor de vot anulate.
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Art. 12. Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
Art. 13. Se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
Art. 14. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare citeşte, cu voce tare, la deschiderea
fiecărui buletin, opţiunile/opţiunea votate/votată şi arată buletinul de vot membrilor comisiei.
Art. 15. Unul dintre membrii Biroului Electoral al secției de votare, consemnează opţiunile sau
opţiunea, după caz, care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 16. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit,
ștampila “VOTAT”, dar nu mai multe decât numărul dat de norma de reprezentare scrisă în buletinul
de vot. Votul dat unui număr mai mic de candidaţi decât această normă, e considerat vot valabil. De
asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unui candidat, au fost aplicate mai multe
ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor patrulaterul aferent
candidatului dorit dar se vede intenţia clară a votării acelui candidat, votul este de asemenea valabil.
Art. 17. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral al
Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ștampila “VOTAT”,
este aplicată în dreptul mai multor candidaţi decât norma de reprezentare ori în afara patrulaterului
aferent candidatului dorit. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 18. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 19. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
secției de votare. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.
Art. 20. Sunt declaraţi câştigători din primul tur, candidaţii care au cel mai mare număr de
voturi, în ordine descrescătoare a numărului de voturi, din totalul numărului de electori ce au votat,
doar cu condiţia să fi existat prezenţă la vot de 2/3 din totalul electorilor de pe listele de vot şi să fii
obţinut majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate, respectiv 50%+1 vot.
Art. 21. În cazul în care nu există 2/3 prezenţă la vot sau unii candidaţi nu au obţinut
majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate, respectiv 50%+1 vot, votul se va reface, la
data stabilită prin calendarul de alegeri, doar pentru locurile rămase vacante, în acest caz declarânduse câştigător/i candidatul/candidaţii ce obţin cel mai mare număr de voturi, indiferent de procentul de
participare la vot sau de numărul de voturi valabil exprimate.
Art. 23. În cazul în care există balotaj, procedura de vot se va relua la data stabilită prin
calendarul de alegeri, doar cu acei candidați care au obținut un număr egal de voturi în primul tur,
declarându-se câștigător candidatul/candidații care a/au îndeplinit cel mai mare număr de voturi,
indiferent de numărul voturilor valabil exprimate în favoarea sa.
Art. 24. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal încheiat în două exemplare originale
semnat de către Preşedinte, precum şi de către ceilalţi membrii ai Biroului Electoral al secției de
votare.
Art. 25. La finalul numărării voturilor, Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare depune
unul din exemplarele procesului verbal precum și pachetele separate cuprinzând voturile valabil
exprimate, voturile anulate, voturile nule, voturile albe precum şi voturile contestate, dacă este cazul,
la Preşedintele Biroului Electoral al Universității. Al doilea exemplar al procesului verbal privind
alegerile se va depune la secretariatul Facultăţii.
Art. 26. În situaţia în care Biroul Electoral al secției de votare sau Biroul Electoral al
Universității va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori,
vor sesiza organele de urmărire penală.
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Anexa 6

PROCEDURA DE VOT:
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR
Art. 1. (1) Alegerea Președintelui Senatului se va face la data reunirii pentru prima dată a
noului Senat universitar.
(2) Biroul electoral al universității organizează alegerile pentru desemnarea Președintelui
Senatului Universitar.
Art. 2. În acest sens, Biroul Electoral al Universității are următoarele atribuții:
- aduce la cunoştinţa senatorilor, locaţia de votare;
- preia formularele de candidatură, întocmește lista candidaților pentru funcția de Președinte
al Senatului universitar, în ziua premergătoare votării;
- înmânează participantului buletinul de vot;
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
Art. 3. Lista de alegători conţine: numărul curent, numele şi prenumele alegătorului, codul
numeric personal precum și facultatea pe care o reprezintă;
Art. 4. Preşedintele Biroului Electoral al Universității citeşte, cu voce tare, la deschiderea
fiecărui buletin, opţiunea de vot şi arată buletinul de vot membrilor comisiei.
Art. 5. Unul dintre membrii Biroului Electoral al Universității, consemnează opţiunea sau care
rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 6. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit,
ștampila “VOTAT”. De asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unui candidat, au fost
aplicate mai multe ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor
patrulaterul aferent candidatului dorit, dar se vede intenţia clară a votării acelui candidat, votul este de
asemenea valabil.
Art. 7. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral al
Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ștampila “VOTAT”,
este aplicată în dreptul mai multor candidaţi ori în afara patrulaterului aferent candidatului dorit.
Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 8. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 9. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
Universității. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.
Art. 10. Este declarat câştigător din primul tur, candidatul care a obţinut majoritatea simplă a
voturilor valabil exprimate, adică 50%+1 vot, din totalul numărului de electori care au votat, cu
condiţia să fii existat prezenţă la vot de 2/3 din totalul electorilor prezenţi pe listele de vot.
Art. 11. În cazul în care nu se constată prezenţa la vot a 2/3 din numărul senatorilor de pe
lista de vot sau nici unul dintre candidați nu a obținut din primul tur majoritatea simplă a voturilor
valabil exprimate (50%+1 vot), procedura de vot se va relua în maxim 24 de ore, cu primii doi
candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur, conform aceleiași proceduri.
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Art. 12. În cazul în care, există un singur candidat, dar care nu îndeplineşte majoritatea
simplă a voturilor valabil exprimate, respectiv 50%+1 vot, alegerile se refac în maxim 24 de ore,
membrii Senatului Universitar propunând un alt candidat pentru Preşedinte al Senatului Universitar.
Art. 13. Rezultatul se consemnează în procesele-verbale aferente, în două exemplare
originale, semnate de către toţi membrii Biroului Electoral al Universității.
Art. 14. La finalul numărării voturilor, se întocmesc pachete separate cuprinzând voturile
valabil exprimate, voturile anulate, voturile nule, voturile albe precum şi voturile contestate, dacă este
cazul.
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Anexa 7

PROCEDURA DE VOT:
RECTOR
Art. 1. (1) Secţiile de votare se deschid la ora 800, iar procedura de vot se încheie la ora 1500.
(2) Persoanele cu drept de vot sunt atât cadrele didactice şi de cercetare, cât și reprezentanții
studenților din Senatul Universitar și Consiliile Facultăților. Aceste două categorii de votanți se vor
trece separat, dar în ordine alfabetică, în listele de vot.
Art. 2. Biroul Electoral al secției de votare din Facultate are următoarele atribuții:
- afişează listele cu votanții şi aduce la cunoştinţa lor, locaţia de votare, cu cel puțin 48 de ore
înaintea zilei votului;
- înmânează participantului buletinul de vot, ce cuprinde numele tuturor candidaţilor la funcţia
de Rector;
- urmăreşte cu atenţie să se depună în urnă, buletinul de vot;
- numără și consemnează rezultatului votului în procesul verbal;
- înmânează Biroului Electoral al Universității un exemplar original al procesului verbal al
alegerilor.
Art. 3. Listele de vot conţin: numărul curent, numele şi prenumele alegătorului, şi codul
numeric personal al acestuia.
Art. 4. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.
Art. 5. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele
electorale se face la preşedintele Biroului Electoral al secției de votare din facultate, acesta fiind
obligat să remedieze problema ad-hoc sau cel mai târziu până în ziua premergătoare votului.
Art. 6. Votul se desfăşoară doar în interiorul cabinei de vot situate în interiorul locaţiei aleasă
de Biroul Electoral al secției de votare.
Art. 7. Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate
- buletin de identitate
- paşaport.
Art. 8. Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
Art. 9. După exercitarea votului, buletinul de vot se introduce în urna de vot, acesta putânduse împături sau nu, în funcție de opțiunea alegătorului.
Art. 10. După încheierea votului, preşedintele Biroului Electoral al secției de votare, în
prezenţa membrilor acestuia, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate.
Art. 11. Anularea se realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” şi se consemnează distinct,
în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.
Art. 12. Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
Art. 13. Se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
Art. 14. Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare citeşte, cu voce tare, la
deschiderea fiecărui buletin, opţiunea de vot şi arată buletinul de vot membrilor comisiei.
Art. 15. Unul dintre membrii Biroului Electoral al secției de votare, consemnează opţiunea
care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
Art. 16. Voturile valabil exprimate sunt voturile care au în dreptul numelui candidatului dorit,
ștampila “VOTAT”. De asemenea, în cazul în care în interiorul patrulaterului unui candidat, au fost
aplicate mai multe ștampile “VOTAT” sau în care ștampila “VOTAT” atinge sau depăşeşte uşor
patrulaterul aferent candidatului dorit, dar se vede intenţia clară a votării acelui candidat, votul este de

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara

COD
USAMVBT – PG 001- FR051-07

Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a referendumului și a alegerilor în structurile şi
funcţiile de conducere în USAMVBT

Organism emitent
Serviciul
de Management al
Calităţii

Ed. 2/Rev. 1

asemenea valabil.
Art. 17. Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila “CONTROL” a Biroului Electoral
al Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ștampila
“VOTAT”, este aplicată în dreptul mai multor candidaţi ori în afara patrulaterului aferent candidatului
dorit. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 18. Buletinele care nu au aplicată ștampila “VOTAT”, sunt voturi albe. Aceste buletine nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 19. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind
valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii simple a membrilor Biroului Electoral al
secției de votare. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.
Art. 23. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal încheiat în două exemplare originale
semnat de către Preşedinte, precum şi de către ceilalţi membrii ai Biroului Electoral al secției de
votare.
Art. 24. La finalul numărării voturilor, Preşedintele Biroului Electoral al secției de votare
depune unul din exemplarele procesului verbal precum și pachetele separate cuprinzând voturile
valabil exprimate, voturile anulate, voturile nule, voturile albe precum şi voturile contestate, dacă este
cazul, la Preşedintele Biroului Electoral al Universității. Al doilea exemplar al procesului verbal privind
alegerile se va depune la secretariatul Facultăţii.
Art. 25. În urma centralizării realizate de către Biroul electoral al universității, al tuturor
proceselor verbale ale birourile electorale ale secțiilor de votare din facultăți, este declarat câştigător
din primul tur, candidatul care a obţinut majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate,
respectiv 50%+1 vot, din totalul numărului de electori ce au votat, cu condiţia să fi existat prezenţă la
vot de 2/3 din totalul electorilor de pe listele de vot.
Art. 26. În cazul în care nu există 2/3 prezenţă la vot sau niciunul dintre candidaţi nu a obţinut
din primul tur al alegerilor majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate, respectiv 50%+1
vot, votul se va reface, la data stabilită prin calendarul de alegeri, în competiție intrând primii doi
candidați ce s-au situat cel mai bine în ordinea numărului de voturi valabil exprimate în primul tur. În
acest caz va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi, indiferent de
procentul de participare la vot sau de numărul de voturi valabil exprimate.
Art. 27. Procesul verbal centralizator final pentru alegerea Rectorului, va fi redactat in două
exemplare și va fi semnat de către toți membrii Biroului Electoral al Universității.
Art. 28. În situaţia în care Biroul Electoral al secției de votare sau Biroul Electoral al
Universității va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori,
vor sesiza organele de urmărire penală.

