„Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
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CALENDARUL
referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului
USAMV Iași, mandatul 2016-2020

DATA/
PERIOADA

ACTIVITATEA
Aprobarea prin Hotărârea Senatului USAMV Iași a datei, locului și

4.06.2015

calendarului de desfășurare a referendumului, precum și a Biroului electoral al
universității.

5.06.2015

Ședința Biroului electoral al universității pentru a alege președintele și
vicepreședintele.
Afișarea următoarelor categorii de documente și informații pe site-ul USAMV
Iași și la avizierele facultăților:

5.06.2015

•

OMECS nr. 3751/2015;

•

Hotărârea Senatului USAMV din Iași, nr. 45/2015;

•

Calendarul referendumului;

•

Nota

Biroului

electoral

al

universității

privind

organizarea

referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului
la USAMV din Iași.
Organizarea dezbaterilor pe facultăți, pentru a informa comunitatea academică
de scopul referendumului, precum și de prevederile legale care reglementeaza
19.06.2015

acest proces, după cum urmează:
•

Facultatea de Agricultură în amfitearul A5, ora 1300;

•

Facultatea de Horticultură în amfitearul A6, ora 1300;

•

Facultatea de Medicină Veterinară în amfitearul A1MV, ora 900;

•

Facultatea de Zootehnie în amfitearul E28, ora 1300.

Întocmirea/reactualizarea listelor de vot de catre Biroului electoral al
8 - 15.06.2015

universității cu sprijinul facultăților și a biroul de Resurse umane din cadrul
USAMV din Iași.

1

22.06.2015

Afișarea listelor de vot.
Listele de vot afișate nu vor cuprinde CNP-ul alegătorilor.
Transmiterea către Ministerul Educației și Cercetării Știintifice a urmatoarelor
informații:
•

numărul total de persoane cu drept de vot din cadrul universității care
sunt chemate să participe la referendum, defalcat pe categorii - numarul
total de cadre didactice și de cercetare titulare și numărul total studenți
cu drept de vot;

22.06.2015
•

copie după Hotarârea Senatului, prin care se stabilește data și locul de
desfășurare a refrendumului;

•

data publicării pe site-ul USAMV Iași a calendarului referendumului;

•

data și locul desfășurării dezbaterilor publice stabilite în vederea
informării comunității academice.

Consultarea listelor de vot de catre alegători și depunerea eventualelor
contestații la Biroul electoral al universității. Contestațiile depuse vor avea ca
22.06 – 2.07.2015

obiect omisiunile, transcrierile greșite și erorile cuprinse în listele electorale.
Listele electorale nu mai pot fi modificate cu trei zile înainte de data
desfășurării referendumului.

7.07. 2015,
orele 800-1600

Desfășurarea referendumului în foaierul Aulei Magna “Haralamb Vasiliu”a
USAMV Iaşi.
Depunerea eventualelor contestații privind procesul de votare.

7.07.2015

Soluționarea contestațiilor de către Președintele

Biroului electoral al

universității.
8.07.2015

Centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului.

17.07.2015

Validarea de către Senatul universitar a rezultatului referendumului.

17.07.2015
20.07.2015

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Iaşi, 700490, România

Informarea comunităţii universitare privind rezultatul referendumului.
Comunicarea rezultatului referendumului către MECS.
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