UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAȘI
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII

NOTĂ,
PRIVIND ORGANIZAREA REFERENDUMULUI PENTRU STABILIREA MODALITĂŢII
DE DESEMNARE A RECTORULUI LA USAMV DIN IAȘI

Biroul electoral al universităţii aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii academice de
la USAMV din Iași următoarele:
Reguli de organizare a referendumului şi cele procedurale de exercitare a votului,
conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 3751/29.04.2015.
1. Obiectivul referendumului este de a stabili modalitatea de desemnare a rectorului,
conform Legii 1/2011, fie pe baza unui concurs public, fie prin votul universal direct și secret
al tuturor cadrelor didactice/de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților
studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.
2. Responsabil cu organizarea şi desfăşurarea referendumului este Biroul electoral al
universității, numit prin Hotărârea Senatului din 4 iunie 2015. Biroul electoral al universității
este alcătuit din 7 membri, câte un reprezentant al fiecărei facultăți, 2 reprezentanţi ai
studenţilor și un membru cu pregătire juridică.
3. Biroul electoral al universității este responsabil pentru următoarele acțiuni:
3.1. Informarea membrilor comunității academice despre regulile de organizare și
desfășurare a referendumului, prin postarea pe pagina de web a universităţii a următoarelor
documente: Ordinul MECS nr. 3751/29.04.2015, care stabilește Metodologia-cadru referitoare
la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul
instituțiilor din sistemul național de învățământ superior; Hotărârea Senatului din 4 iunie 2015,
pentru sabilirea datei și locației de organizare și de sfășurare a referendumului și prezenta notă.

3.2. Actualizarea listelor cu cadrele didactice/cercetare titulare cu drept de vot, pe bază de
nume, prenume, CNP, facultate şi departament;
3.3. Afişarea listelor de vot cu 14 zile înainte de data desfășurării referendumului, fără să
conţină CNP-ul votanţilor;
3.4. Soluţionarea contestaţiilor privind prezenţa sau absenţa unor persoane de pe listele
de vot. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 24 de ore de la data depunerii lor. Cu 3
zile înainte de data organizării referendumului nu se mai fac modificări ale listelor de vot;
3.5. Definitivarea listelor de vot, după soluţionarea eventualelor contestaţii, care rămân
definitive în forma admisă de Biroul electoral al universității de organizare a referendumului.
3.6. Realizează și securizează “buletinele de vot” pentru referendumul universitar;
3.7. Aprobă numărul ștampilelor de vot, ștampilelor de control și ștampilelor de anulat
pentru referendumul universitar.
3.8. Organizează referendumul pe data de 7 iulie 2015, în intervalul orar 08.00-16.00, în
foaierul Aulei Magna a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi.
3.9. Identifică și consemnează în tabele electorale participarea la referendum a cadrelor
didactice titulare, pe baza cărții de identitate valabilă, care îşi vor exprima votul prin “buletinul
de vot”;
3.10. Stabileşte, ulterior exprimării votului de către membri comunităţii, rezultatul
referendumului, consemnând numărul de voturi valabil exprimate, nule, cât şi buletinele de vot
neutilizate, într-un proces-verbal;
3.11. Rezultatul referendumului, validat de senat, va fi adus la cunoștinţa comunității
academice și a conducerii Ministerului Educației și Cercetării Științifice în termen de două zile
lucrătoare de la încheierea procesului de vot.
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