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1. Dispozilii generale

Art. 1.
(1) Prezenta metodologie este elaboratd gi aprobatd in condifiile legii.
(2) Alegerile pentru structurile si funcliile de conducere se organizeazd cu respectarea legislaliei

in vigoare.
(3) La toate nivelurile desemnarea funcfiilor gi structurilor de conducere se face pe baza

structurilor existente la inceputul anului universitar 2019-2020.
(a) in conformitate cu prevederile art, 207 alin. (7) din Legea educaliei nalionale nr. 1l2O11,cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, in procesul de stabilire 9i de alegere a structurilor 9i
funcliilor de conducere la nivelul universitdfii, al facultdtilor 9i departamentelor se va respecta
principiul reprezentativitd{ii pe facult5fi, departamente, respectiv programe de studii/domenii,
dupd caz.

(5) Data organizdrii alegerilor este stabilitd de cdtre Senatul universitar prin Calendarul alegerilor
academice 2019-2020.

/,9r't ra/t cg /o/9

(6) Data desfdgurdrii alegerilor se aduce la cunogtinfa membri
zile inainte de ziua desfdgurdrii.

(7) Alegerile se desfdgoard intr-o singurd zi.

Art.2.
(1) Organizarea alegerilor se poate face prin 1. gedinfa intreg

n21 de

scrutin. in
primul caz gedinla de alegeri va fi condusd de decanul de v6rsta I mai tAndr
membru,

(2) Alegerile sunt legal constituite (valide) Tn condifia participdrii unui numir de electori cu drept
de vot precizat pentru fiecare structurd in Regulamentul de organizare gi desfdgurare a
alegerilor gi concursurilor pentru structurile gi funcliile de conducere la lJniversitatea din
Oradea. Validarea alegerilor, in funclie de condilia de cvorum, va avea loc la ora stabilitd
pentru finalizare de cdtre Consiliul facultdlii sau Senatul universitar in functie de sfera lor de
competenld.

(3) In situalia organizdrii unui al doilea tur de scrutin, ambele tururi se desfdgoard in cadrul
aceloragi sec(ii de votare, operafiunile electorale fiind indeplinite de cdtre aceleasi birouri
electorale.

(8) Rezultatul alegerilor va fi adus la cunogtinta comunitd{ii academice in termen de 2 zile
calendaristice de la incheierea procesului de vot.

(a) in conformitate cu prevederile art,S al OMECS 3751t2g.04.2015, alegerea membrilor
Consiliului facultdtii se face prin vot universal, direct 9i secret al cadrelor didactice si de
cercetare titulare din facultate, respectiv al studenlilor facultdfii, cu respectarea prevederilor
art1. al.(4) al prezentei metodologii.

(5) Specificarea numdrului de locuri pentru Consiliile facultd(ilor, respectiv Consiliile
depadamentelor si a normelor de reprezentare pentru Consiliile facultalilor se face de cdtre
Consiliul facultafii in funclie, Tn ultima gedin[a a mandatului, Noul Consiliu va fi constituit din
cel mult 1/3 din numdrul cadrelor didactice gi de cercetare titulare ale facultdfii, fdrd a depdsi

, 25 de membri. Cel putin 25% din numdrul de locuri sunt atribuite reprezentanlilor studentilor.
(6) Studenlii igi stabilesc graficul adundrilor la nivelul specializdrilor/programelor de studii, al

anilor de studii gi al ciclurilor de studii universitare. Adundrile sunt legal constituite dacd
participa majoritatea studenlilor (dacd nu sunt intrunite condi(iile votul se reia dupd doud zile,
fdrd a mai fi necesard condi{ia de cvorum), Sunt declarali alegi reprezentanli in Consiliile
facultdlilor, candidafii care au oblinut majoritatea voturilor "pentru" din voturile valabil
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exprimate, in ordinea descrescdtoare a voturilor si in funcfie de locurile repartizate prin
reglementdrile proprii.

(7) Studentiiisi pot depune candidatura cel mai tArziu Tn preziua alegerilor, cu exceplia cazuluiin
care numerul de candidaturi depuse de studenli pentru locurile destinate unui program de
studii / domeniiu este mai mic decAt numdrul de locuri alocat programului / domeniului
respectiv. in acest ultim caz, dosarele de candidaturd pot fi depuse membrilor comisiei de
alegeri a studenfilor inclusivin ziua alegerilor, darcel tArziu pdnd la orele 10:00.

Art.3.
(1) Persoanele cu drept de vot inscrise pe listele de vot ale universitafii sunt chemate sd se

pronunfe prin aplicarea stampilei ,,VOTAT" in cdsula fiecdrei persoane cdreia doregte sd ii
acorde votul,,pentru".

(2) Formularul de candidatura si CV-ul in format europass pentru alegerea membrilor Consiliului
facultdlii qi pentru alegerea membrilor Senatului universitar se incarcd, in termen de 48 de ore
de la finalizarea depunerii candidaturilor, pe pagina de Internet a facultdlii (la butonul Alegeri
academice 2019-2020) gi se transmite adresa paginii la B.E.U. pentru a fi fdcutd vizibild pe
pagina de Internet a universitdlii. Formularulde candidaturd gi CV-ulin format europass pentru
alegerea Rectorului respectiv alegerea Pregedintelui Senatului universitar se incarcd in
termen de 48 de ore de la finalizarea depunerii candidaturilor pe pagina de Internet a
universitd(ii.

(3) Conducerea facultdlii se ocupd de tipdrirea buletinelor de vot pentru alegerea membrilor
Consiliului facultdlii iar Conducerea Universitdlii se ocupd de tipdrirea buletinelor de vot pentru
alegerea membrilor Senatului universitar gi pentru alegerea Rectorului Universitdtii din
Oradea, Buletinele de vot vor avea urmdtorul format:

a) Pentru membrii Consiliului facultdlii

Pe buletinul de vot vor fi trecute numele facultdfii, numele departamentului gi numdrul de
locuri alocat pentru membrii Consiliului facultdfii. Numele gi prenumele candidalilor
departamentului vor fi trecute in ordinea desemnatd de departament pentru candida(ii la functia
de membru in Consiliul facultafii. Formatul descris se repetd pentru fiecare departament.

Universitatea din Oradea
Facultatea

Buletin de vot pentru alegerea membrilor Gonsiliului facultdtii
(cadre didactice gi cercetitori)

Pentru fiecare departament se va aplica gtampila de vot,,VOTAT'in cdsu{ele corespunzdtoare candida{ilor
cdrora dori(i sd le acordali votul "pentru", Numdrul qtampilelor aplicate trebuie si fie cel mult egal cu numdrul de
locuri eligibile (care se ocupi prin vot) alocat departamentului, altfel buletinul de vot se anuleazi.

Dupd votarea candidatilor dintr-un departament, se trece la votarea celor din departamentul urmdtor.

Nr. locuri eligibile alocat departamentului
Nr.
Crt.

Nume si Prenume

1

rpnoeer h 9EoN1A DE sENAT

Departamentul
Consiliul facultdtii:
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2.

Nr. locuri eligibile alocat departamentului
Nr.
Crt,

Nume si Prenume

1.

2

Departamentul
ntru Consiliul facultdtii:

Universitatea din Oradea
Facultatea

Buletin de vot pentru alegerea membrilor Gonsiliului facultitii
(studen!i)

Pentru fiecare program de studii/domeniu se va aplica gtampila de vot,,VOTAT'in cdsulele corespunzdtoare
candida{ilor cdrora dorifi si le acorda{i votul "pentru". Numirul Etampilelor aplicate trebuie sd fie cel mult egal cu
numdrul de locuri alocat programului de studii/domeniu, altfel buletinul de vot se anuleazi.

Dupd votarea candida(ilor unui program de studii/domeniu, se trece la votarea celor din programul de
studii/domeniul urmdtor.

Programul de studii/domeniul nr. 1 (Denumirea programului de studii/domeniutui...)
Nr, iocuri alocat programului de sEdiiidomeniului pen-tru Consiliul facultdtii i

Nr.
Crt,

Nume si Prenume Ciclul de
invdtdmAnt Specializarea Anul de

studii

1.

2

Programul de studii/domeniul nr. 2 (Denumirea programului de studii/domeniului...)
Nr. locuri alocat programului de studii/domeniului peniru Consiliul facultdtii:

Contwrtv.*. Ver0ofurd
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Nr.
cft. Nume gi Prenume

Ciclul de
TnvdtdmAnt

Specializarea
Anul de

studii

1.

2.

b) Pentru membrii Senatului universitar

Pe buletinul de vot vor fi trecute numele facultd{ii gi numdrul de locuri alocat pentru membrii
Senatului universitar. Numele gi prenumele candidalilor facultdlii vor fi trecute in ordinea
desemnatd de Consiliul facultd{ii pentru candida{ii la func{ia de membru in Senatul universitar.
Formatul descris se repetd pentru fiecare facultate.

Universitatea din Oradea

Buletin de vot pentru alegerea membrilor Senatului universitar
(cadre didactice gi cercetitori)

Pentru fiecare facultate se va aplica gtampila de vot ,,VOTAT" in cdsu{ele corespunzdtoare candida{ilor
cdrora dori{i sd le acordali votul "pentru". Numdrul gtampilelor aplicate trebuie si fie cel mult egal cu numdrul de
locuri alocat facultitii, altfel buletinul de vot se anuleazd.

Dupd votarea candidatilor dintr-o facultate, se trece la votarea celor din facultatea urmitoare.

Facultatea
Nr. locuri alocat facultd(ii pentru Senatul universitar :

Nr.
Crt.

Nume si Prenume

1

2.

Facultatea
Nr. locuri alocat facultdfii pentru Senatul universitar :

Nr.
Crt,

Nume si Prenume
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1.

2.

Pregedlnto:

Universitatea din Oradea

Buletin de vot pentru alegerea membrilor Senatului universitar
(studen!i)

Pentru fiecare facultate se va aplica gtampila de vot ,,VOTAT" in cdsulele corespunzdtoare candida(ilor
cirora dori[i sd le acorda{i votul "pentru". Numdrul gtampilelor aplicate trebuie si fie cel mult egal cu numirul de
locuri alocat facultifii, altfel buletinul de vot se anuleazi.

Dupd votarea candidatilor dintr-o facultate, se trece la votarea celor din facultatea urmdtoare.

Facultatea
Nr. locuri alocat facultafii pentru Senatul universitar :

Nr.
Crt,

Nume si Prenume Ciclul de
TnvdtdmAnt

Specializarea
Anul de

studii

1.

2.

Facultatea
Nr. locuri alocat facultdfii pentru Senatul universitar :

Nr.
Crt.

Nume gi Prenume Ciclul de
invdtdmAnt

Specializarea Anul de
studii

1.

2
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c) Pentru funclia de Rector

Pe buletinul de vot numele gi prenumele candidalilor vor fi trecute in ordine alfabeticS. Se
va aplica gtampila de vot,,VOTAT" doar Tn cisufa corespunzdtoare candidatului cdruia dorifi sd ii
acordafivotul "pentru", Dacd gtampila se aplicd de mai multe ori, buletinul de vot se anuleazd. De
asemenea, dacd gtampila este aplicatd Tn afara cisutei, buletinul de vot se anuleaz5.

Buletin de vot pentru alegerea Rectorului Universititii din Oradea

Nr.
Crt.

Nume gi Prenume

1.

2.

d) Pentru funcfia de Pregedinte al Senatului universitar

Pe buletinul de vot numele gi prenumele candidalilor vor fi trecute in ordine alfabeticd. Se
va aplica gtampila de vot ,,VOTAT" doar in cdsula corespunzitoare candidatului cdruia dorifi sd ii
acordafivotul "pentru". Dacd gtampila se aplicd de mai multe ori, buletinulde vot se anuleazS. De
asemenea, dacd gtampila este aplicatd in afara cdsufei, buletinul de vot se anuleazd.

Universitatea din Oradea

Buletin de vot pentru alegerea Pregedintelui senatului universitar

Nr.
Crt.

Nume si Prenume

L

2

6

APRoBATh
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2. Organizarea gi desfdgurarea alegerilor

Art.4.
(1) Senatul universitar desemneazd un Birou Electoral al Universiteili (B.E.U.), ca organism

impa(ial la nivel de universitate, responsabil cu organizarea, desfdsurarea si validarea
alegerilor.

(2) Alegerile la nivelul departamentelor se organizeazd Tn baza sec[iunii corespunzdtoare din
Regulamentul de organizare gi desfiigurare a alegerilor gi concursurilor pentru structurile gi
funcliile de conducere la Universitatea din Oradea, Anexa 2 la Cartd. Acestea presupun
urmdtoarele:
l) Loca(ia este Tn cadrul departamentului;
ll) Pentru funcliile de director de departament, candidatura se anunfd public cu minimum

15 zile inainte de data alegerilor gi este Tnsolitd de curriculum vitae si program
managerial. Lista de candidaturi devine buletin de vot;

lll) Lista de candidafi, CV-urile gi programele manageriale vor fi afigate pe site-ul facultdfii la
butonul ,,Alegeri academice 2019-2020", in termen de 24 de ore de la finalizarea
depunerii candidaturilor;

lV) Dupd alegerea directorului de departament se procedeazd la alegerea membrilor
Consiliului departamentului. Numdrul acestora este stabilit la nivelul facultd(ii;

V) Rezultatele alegerilor vor fi afigate pe site-ul facultdtii in termen de 24 de ore de la
finalizarea alegerilor la nivelul facultdfii gi transmise spre validare Senatului universitar.

(3) Localia pentru alegerea membrilor Consiliului faculta(ii este in cadrul acesteia iar pentru
alegerea membrilor Senatului universitar si functiei de Rector este Biblioteca Universitdtii din
Oradea.

(a) in termen de 48 de ore de la investire, membrii desemna(i in Biroul Electoral al Universitdlii
aleg din rAndul lor, prin vot secret, pregedintele si vicepresedintele Biroului Electoral al
Universitdtii.

(5) B.E.U. are obligalia sd organizeze cel pulin o dezbatere publicd pentru informarea comunitdlii
academice asupra alegerilor gi implicafiilor care decurg din ace
propriu data si locul desfdsurdrii acestor dezbateri.

Art.5.
(1) Biroul electoral al universitdlii este format dintr-un numdr impar de

posedd in mod obligatoriu pregdtire juridicd.
(2) Biroul electoral al universitdlii rdspunde de:

a) centralizarea listelor de vot, intocmite de Serviciul de resurse umane,
b) arondarea pe secfii de votare,
c) afigarea listelor de vot arondate pe seclii in cazul alegerilor pentru Senatul universitar si

pentru funcfia de rector, respectiv eu-verificarea afigdrii listelor de vot in cazul alegerilor
pentru Consiliul facultd(ii,

d) aducerea la cunogtinla publicd a loca{iilor secliilor de votare,
e) centralizarea datelor pentru pregdtirea buletinelor de vot,
f) centralizarea proceselor verbale intocmite de comisiile de votare pe sec{ii,g) centralizarea voturilor, validarea rezultatului alegerilor si comunicarea acestuia.

(3) Biroul electoral al universitdfii aprobd componenla comisiilor / birourilor electorale ale sectiilor
de votare care urmeazd a se organiza,

(4) Exercitarea corecta gi impa(iald a funcliei de membru al Biroului Electoral al Universitdlii este
obligatorie. Nerespectarea acestei obligalii atrage rdspunderea juridicd, civild sau penald,
dupd caz.

1 2, SEP, 20

Conf. univ.dr, \Ag||GA,r.el
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(5) Biroul electoral al universitSlii lucreazdTn prezenla majoritdlii membrilor titulari gi ia decizii cu
votul majoritdlii membrilor prezenli. ln caz de egalitate de voturi, votul pregedintelui este
hotdrAtor.

Art.6.
(1) Birourile electorale ale secliilor de votare, aprobate de B.E.U., sunt formate dintr-un numdr

(2)

(3)
(4)

impar de membri,
Presedinlii birourilor electorale ale secliilor de votare sunt desemnali, prin vot secret, de cdtre
membrii acestora.
De organizarea gi desfdgurarea alegerilor rdspund Birourile electorale ale secfiilor de votare.
Biroul electoral al secliei de votare identificd si consemneazd in
la vot.

Art.7.
(1) Pregedintele gi membrii biroului electoral al secliei de votare tre

de votare cu o ord inaintea orei de incepere a alegerilor gi vor
numdrarea voturilor gi intocmirea proceselor verbale;

(2) Pregedintele B.E.U. Tnmdneazd preEedintelui biroului electoral al secfiei de votare, pe bazd
de proces-verbal de predare-primire, urmdtoarele: buletinele de vot, gtampilele, listele de
electori, dupd care, in prezenla membrilor B.E.U gi ai biroului electoral al secliei de votare se
sigileazd urna. Pregedintele biroului electoral al secfiei de votare are dreptul sd verifice
cabinele de vot gi incinta unde se desfdgoard alegerile. La incheierea procesului de vot, dupd
numdrarea voturilor, pregedintele biroului electoral al secliei de votare va transmite, tot pe
bazd de proces-verbal de predare-primire pregedintelui B.E.U. materialele primite inaintea
inceperii procesului de votare (buletinele de vot, gtampilele, listele de electori)

(3) Solicitarea intreruperii procesuluide votare, pe motive temeinice, se va face cdtre B.E.U., care
va adopta o hotdrare in acest sens, Tnbaza solicitdrii scrise a pregedintelui biroului electoral
al secfiei de votare. Durata Tntreruperii nu poate depdgidoud ore. in timpulintreruperii, urnele
de votare, buletinele de vot gi toate lucrdrile biroului electoral al sec(iei de votare rdmAn sub
pazd permanentd, iar membrii biroului secliei nu pot pdrdsi sala de votare in acelagi timp.

(4) Pentru alegdtorii netransportabili, din cauzd de boald sau invaliditate, pregedintele B.E.U.
poate aproba, la cererea scrisd a acestora, inregistratd cu cel pufin 24 de ore inainte, ca o
echipd formati din trei membri B.E,U, si BSV desemnafi prin tragere la so(i sd se deplaseze
cu o urnd speciald gi cu materialul necesar votdrii la locul unde se afld alegdtorul, pentru a se
efectua votarea.

(5) La ora stabilitd pentru finalizarea alegerilor, Pregedintele biroului electoral al secliei de votare
declard votarea inchisd gi se procedeazd la numdrarea voturilor.

Art.8.
(1) Pentru alegerea membrilor Consiliului facultatii se vor organiza sec(ii de votare in cadrul

facultdfilor. Conducerea executivd a facultdfii va asigura pregdtirea secfiilor de votare atdt
pentru gedin(a de alegere/scrutin a cadrelor didactice gi cercetdtori cAt gi pentru sedinla de
alegere/scrutin a studenfilor. intre punctele de votare se va asigura distanla necesard
confidenlial italii votu lu i.

(2) Localia pentru alegerea membrilor (studenfi, cadre didactice gi cercetdtori) in Senatul
universitar gi pentru alegerea Rectorului este Biblioteca Universitdlii din Oradea. Secliile de
votare vor fi organizate de cdtre Biroul Electoral Universitar astfel incAt sd fie asiguratd
finalizarea procesului de vot in decursul unei singure zile.

(3) Vor exista urne distincte pentru fiecare birou electoral al secliei de votare pentru membri
cadre didactice gi cercetitori in Senatul universitar iar pentru membri studenti in Senatul

8
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universitar se va organiza o seclie de vot separatd. La nivelul B,E.U. va exista o singurd urnd
speciali.

(4) Direclia General Administrativd va asigura pregdtirea secfiilor de votare de la Biblioteca
Universitdfii;

Art.9.
(1) Persoanele cu drept de vot sunt Tnscrise pe listele de electori ale universitdfii.
(2) Listele de electori ale universitalii confin: numdrul curent, nume, prenume, CNp.
(3) Afigarea listelor de vot, delimitarea secfiilor, numerotarea gi aducerea la cunogtinla publicd a

secliilor de votare gi a locafiei de vot se fac cu cel pufin 96 de ore inaintea Oeciansaiii votului.
(4) Alegdtorii au dreptul sd verifice inscrierea in listele de vot. Sesizarea omisiunilor, a inscrierilor

gregite gi a oriciror erori din listele electorale se face la birourile electorale ale sectiilor de
votare care, cu sprijinul B.E.U. gi D.R.U., trebuie sd se pronunfe pe loc sau in cel mult 24 de
ore de la Tnregistrare.

(5) Cu 3 zile inainte de data alegerilor, nu se maifac modificdri ale listelor de vot.
(6) Participantul la vot se legitimeazd cu acte de identitate dupd cum urmeazd: carte de

identitate/b u letin de ide ntitate/pa gaporuadeve ri n{a de resed i nfd.

Art. 10. Pe buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliuluifacultalii se aplicd gtampila de
control (gtampila facultdlii), iar pe buletinele de vot pentru alegerea membrilor Senatului
universitar, a Rectorului gi a Pregedintelui Senatului universitar se aplicd gtampila de control
$tampila Biroului Electoral al U niversitali\.

Art. 11.
(1) Formatul gtampilelor de vot va fi de dimensiune mai micd decAt patrulaterele tipdrite pe

buletinele de vot.
(2) Pe gtampilele de vot se va inscripliona cuvAntul "VOTAT", scris cu majuscule.

Art.12.
(1) Accesul alegdtorilor in Secfia de votare are loc in serii corespunzdtoare numdrului cabinelor.

Fiecare alegdtor prezintd actul de identitate persoanei desemnate din biroul electoral al sectiei
de votare, dupd verificarea inscrierii in /isfe/e de vot, semneazd#
buletinul de vot si gtampila.

(2) Alegdtorii voteazd separat, in cabine izolate.
(3) Dupd ce a votat, alegdtorul introduce buletinul de vot in urnd.

Art. 13.
(1) lmediat dupd incheierea procedurii de vot, se trece la numdrarea

exprimate.
(2) La toate operaliunile necesare pentru numdrarea voturilor participd membrii birourilor sectiilor

de votare si pot asista persoanele acreditate.
(3) Dupe incheierea votului, pregedintele, in prezenla membrilor biroului sec(iei de votare,

anuleazd buletinele de vot rdmase neintrebuinfate.
(4) Se consemneazd distinct, in procesul-verbal, numdrul buletinelor de vot anulate.
(5) Se numdrd tofi alegdtorii din listele electorale care au participat la vot gi se consemneazd

numdrul lor in rubricile corespunzdtoare din procesele verbale,
(6) Se insumeazd buletinele de vot utilizate, aga cum rezultd din listele electorale, cu buletinele

de vot neutilizate gi anulate. Suma acestora, care trebuie sd corespundd cu numdrul de
buletine primite in cadrul secfiei de votare, se consemneazd in procesul verbal. in cazul in
care suma lor este alta decAt numdrul de buletine de vot primite, se precizeazdin procesul-

9
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verbal motivul pentru care apare diferen(a, ludndu-se in considerare contestatiile adresate
biroului electoral al sectiei de votare.

(7) in cazul in care suma nu se verificd, membrii biroului electoral al secfiei de votare pot avea
opinii separate, Acestea se consemneazdin procesul-verbal,

(8) Dupe aceste operafiuni, se procedeazd la deschiderea urnei. Pregedintele citegte, cu voce
tare, la deschiderea fiecdrui buletin, opliunile votate gi aratd buletinul de vot celor prezenli.
Unul dintre membrii biroului electoral al secliei de votare, asistat de cel pulin incd un membru
al acestuia, consemneazi opliunile care rezultd prin citirea fiecdrui buletin de vot.

(9) Fiecare buletin de vot citit gi consemnat in formular este agezat de cdtre pregedinte, ajutat de
cdtre ceilalti membri ai biroului electoral, intr-un pachet separat.

(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum gi pentru cele contestate, se fac pachete
separate.

(1 1) Sunt nule buletinele de vot care nu poartd qtampila de control, buletinele de vot av6nd alt
format decAt cel legal aprobat sau buletinele in care gtampila de vot este aplicatd in afara
patrulaterelor. Aceste buletine de vot nu intrd in calculul voturilor valabil exprimate.

(12) in cazul in care existd buletine de vot pentru care sunt opinii diferite privind valabilitatea
votului, se va line seama de pdrerea majoritdlii membrilor biroului electoral al secliei de votare.

(13) Buletinele care nu au aplicatd gtampila "VOTAT" sunt voturi albe. Aceste buletine nu intrd
in calculul voturilor valabil exprimate.

(14) Rezultatul se consemneazd in procese verbale, intocmite in doud exemplare originale.
(15) Procesele-verbale se semneazd de cdtre pregedinte, precum gi de cdtre membrii biroului

secliei de votare gi vor avea aplicatd Etampila de control.
(16) Lipsa semndturilor unor membri ai biroului electoral al sec{iei de votare nu influenleazd

valabilitatea procesului-verbal. Pregedintele va men{iona motivele care au impiedicat
semnarea.

(17) Fiecare membru al birouluielectoral al seclieide votare are dreptul la o copie a procesului-
verbal, semnatd de cdtre pregedintele secfiei de votare gi de cdtre ceilalli membri ai biroului.

(18) in timpul operaliunilor de vot gi dq deschidere a urnei se pot face contestafii cu privire la
aceste operafiuni. Acestea se solu(ioneazd pe loc, de cdtre presedintele biroului electoral al
secliei de votare.

(19) Contestaliile se prezintd pregedintelui biroului electoral al secliei de votare. Ele se
formuleazd Tn scris, in doud exemplare, dintre care unul, semnat gi gtampilat de presedinte,
rdmAne la contestatar.

(20) Pregedintele biroului electoral al secliei de votare hotdrdgte imediat asupra contestaliilor a
cdror rezolvare nu poate fi intArziatd.

(21) Se intocmegte un dosar care cuprinde: procesul-verbal in doud exemplare originale,
contestaliile privitoare la operaliunile electorale ale biroului electoral al secliei de votare,
buletinele de vot nule gi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul
rezultatelor, precum gi listele electorale utilizate in cadrul secfiei de votare.

(22) Pregedinlii birourilor electorale ale secliilor de votare, Tnso{ifi de persoanele acreditate,
predau dosarele intocmite conform prevederilor alin. (21) sigilate gi stampilate, la Biroul
Electoral al Universitdtii, in cel mult 24 de ore de la incheierea votdrii.

(23) Buletinele de vot folosite, cele neintrebuin(ate gi anulate, precum si gtampilele de la sec[iile
de votare se depun de cdtre Biroul Electoral al Universitdlii spre arhivare la Arhiva universitdfii.

rpnoe rlilgEoffif oEsE[AT
DIN OATA OE

Prpdinte:
Conf. univ.dr. \hrlb-Aurd

1 2, SEP, 20

Perioada de pdstrare este de minim 5 ani.
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3. Rezultatele alegerilor

Art. 14.
(1) Biroul Electoral al Universitd{ii centralizeazl informaliile cu privire la voturile exprimate in

intreaga u niversitate.
(2) O copie a proceselor verbale rdmase la sediul Biroului Electoral al Universitdlii poate fi pusd,

la cerere, la dispozilia persoanelor interesate.

Art. 15.
(1) Biroul Electoral al Universitdfii va Tnainta, la solicitare, copiile listelor electorale, respectiv

tabelele electorale utilizate in cadrul secliilor de votare, unei comisii a Senatului universitar in
exercifiu care le va verifica Tn vederea depistdrii eventualelor voturi multiple. in situalia Tn care
Senatul universitar va constata existenla unor persoane care qi-au exercitat votul pe doud sau
mai multe buletine de vot, va sesiza organele de urmdrire penald.

(2) Senatul universitar Tn exerciliu primegte rezultatele centralizate de la Biroul electoral al
universitd(ii, valideazd rezultatele Si le aduce la cunostinta comunitdtii academice si
studenfilor.

Art. 16.
(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului alegerilor de la fiecare seclie de votare,

inso(it de buletinele de vot folosite, cele neintrebuin,tate gi anulate, de contestaliile formulate
qi de copiile listelor electorale (doar buletinele Ei copiile listelor electorale pentru ategerile
pentru Senatul universitar gi pentru func,tia de Rector), este Tnaintat Biroului Electoral al
Universitdlii de cdtre pregedintele secliei de votare, insofit de 2 membri ai biroului, stabilili prin
tragere la so(i.

(2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmatd de cdtre presedintele biroului
electoral al secfiei de votare, care consemneazd gi gtampileazd documentele primite,
Procesele-verbale ale sec{iilor de votare contrasemnate sunt utilizate Tn centralizarea
rezultatului votirii.

2. Referinle
1, Legea educafiei nalionale nr.112011
2. CarIa Universitdlii din Oradea
3. Regulamentul de organizare gi desfdgurare a alegerilor qi concursurilor pentru structurile

gi funcliile de conducere la Universitatea din Oradea - Anexa 2 la Carta UO.
4. Ordinul MECS 3751 din 29.04.2015

1l

APRoBAT Di gEDrf[A DE scrrrT
OIN DATA DE

Prcgedinte:
Conf . unlv.dr. \&rlb-fu rd
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Anexa 1

FACULTATEA .

Gomisia de alegeri / Biroul electoral al secfiei de votare pentru alegerea membrilor
Consiliului Facultdtii

PROCES-VERBAL
din data de .,......... ,. privind consemnarea rezultatului alegerilor pentru funcfia de
membru (1. cadre didactice gi de cercetare / 2. Studenfi .) in Gonsiliul facultdtii.

a) Numdrul total al alegdtorilor din cadrul facultdfii prevdzut in listele electorale existente :

b) Numdrul total al alegdtorilor care s-au prezentat la urne, inscrigi in listele electorale existente:

c) Numdrul buletinelor de vot primite de cdtre comisia de alegeri cu verificarea respectdrii
formulei:

pct. c > pct. 6 + pct. s + pct. f + pct. gi
d) Numdrul buletinelor de vot neTntrebuinfate gi anulate:
e) Numdrul total al voturilor valabil exprimate cu verificarea respectdrii formulei:

pct.es[pct.b-(pct.f+pct.g)]; pct.e=sumavoturilorvalabil exprimatelapct.h:
f) Numdrul voturilor nule: .......,..
g) Numdrul voturilor albe: ......,...
h) Voturile valabil exprimate:

Departamentul
Nr. locuri eliqibile alocat de rtamentului Consiliul fa

* Vor fi trecute numele gi prenumele tuturor candida{ilor din lista primitd de la departament, in ordine descrescdtoare
a voturilor obtinute.
** Decan, Prodecan, Director de departament, fdri functie executivi.

Departamentul
Nr. locuri el alocat de damentului Consiliul facu

* Vor fi trecute numele gi prenumele tuturor candidalilor din lista primiti de la departament, in ordine descrescdtoare

rpnoaAT h g€Drrrfr ps 3sgt

Pngcdlnte:
Conf. univ.dr. \hrfl+rAurrl

Numele gi prenumele-

a voturilor obtinute.
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Programul de studii/ domeniul nr. 2 . (Denumirea programului de studii/domeniului...)
Nr. locuri alocat amului de studii/ domeniului pentru Consiliul facultdtii:

*** Se va trece una din urmitoarele variante: Decan, Prodecan, Director de departament, Membru titular, Membru
pe perioadd determinat6, Membru student.

i) Expunerea pe scurt a intAmpindrilor, contesta(iilor gi a modului de solulionare a lor, precum gi
a contesta(iilor inaintate biroului electoral al secliei de votare;
j) Starea sigiliului de pe urnd la incheierea votdrii.

Comisia de alegeri/ Biroul electoral al secliei de votare
Pregedinte

Membri

Func{ia didacticS/
student

rpnoorrttr.seonrfffi

Prageclinte:
Conf . univ. dr. \ttibAurul

1 2, SEP. ?019
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Anexa 2
BTROUL ELECTORAL AL SECTIE| DE VOTARE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

PROCES-VERBAL
din data de privind consemnarea, la nivelul universitd{ii, a rezultatului
alegerilor pentru funclia de membru (1. cadre didactice gi de cercetare / 2, Studen{i.) in
Senatul universitar.

a) Numdrul total al persoanelor cu drept de vot ob{inut prin insumarea datelor similare din
procesele-verbale Tntocmite de birourile electorale ale secfiilor de votare, cu verificarea respectdrii
formulei:

pct.a>pct.b;
b) Numdrul total al alegdtorilor care s-au prezentat la urne .....,...., obfinut prin insumarea datelor
similare din procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale secliilor de votare;
c) Numdrul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale sec(iilor de votare
oblinut prin insumarea datelor similare din procesele-verbale Tntocmite de birourile electorale ale
sec(iilor de votare, cu verificarea respectdrii formulei:

pct. c > pct. 6 + pct. s + pct. f + pct. g;
d) Numdrul total al buletinelor de vot neintrebuinlate gi anulate oblinut prin insumarea
datelor similare din procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale secfiilor de votare;
e) Numdrul total al voturilor valabil exprimate oblinut prin insumarea datelor similare din
procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale secliilor de votare, cu verificarea respectdrii
formulei:

pct. e < [pct. b - (pct. f + pct. g)];
f) Numdrul total al voturilor nule oblinut prin insumarea datelor similare din procesele-
verbale intocmite de birourile electorale ale sec(iilor de votare;
g) Numdrul total al voturilor albe obfinut prin insumarea datelor similare din procesele-
verbale intocmite de birourile electorale ale secliilor de votare;
h) Voturile valabil exprimate:

Facultatea
Nr. locuri alocat cadrelor didactice icercetdtorilor Senatul unive

* Vor fi trecute numele gi prenumele tuturor candidatilor din lista primiti de la facultatel
voturilor obtinute.

Nr. locuri alocat Senatul universitar:

* Vor fi trecute numele gi prenumele tuturor candidafilor din lista primiti

Numele gi prenumele"

Plogedlntc:
Conf . unh.dr. Vrslb.Au d

1 2. SEP, ?019

Numele si prenumele*

voturilor obtinute.
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Senatul Universi
Funclia didacticdi

student

i) Numdrultotal de voturi necesar pentru validarea alegerilor pentru func{ia de membru in
Senatul universitar (dacd e cazul) cu respectarea formulei:

pct,b>pct.i;

Pregedinte
Biroul electoral al secliei de votare

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:

rrnoenrtr.geo@

-- 
otN olreix

1 2. SEP, ?0

Cont univ.dr. VrCb,Awd
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Anexa 3
BIROUL ELECTORAL AL SECT|E| DE VOTARE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

PROCES.VERBAL

din data de ......, privind consemnarea, la nivelul universitdtii, a rezultatului alegerii
Rectorului Universitifii din Oradea.

a) Numdrultotal al persoanelor cu drept de vot obfinut prin insumarea datelor similare din
procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale secliilor de votare, cu verificarea respectdrii
formulei:

pct.a>pct.b;
b) Numdrul total al alegdtorilor care s-au prezentat la urne .........., oblinut prin insumarea datelor
similare din procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare;
c) Numdrul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secfiilor de votare
oblinut prin insumarea datelor similare din procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale
secfiilor de votare, cu verificarea respectdrii formulei:

pct. c > pct. 6 + pct. s + pct. f + pct. g;
d) Numdrul total al buletinelor de vot neintrebuinlate gi anulate obtinut prin insumarea
datelor similare din procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale secfiilor de votare;
e) Numdrul total al voturilor valabil exprimate obfinut prin Tnsumarea datelor similare din
procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale sec(iilor de votare, cu verificarea respectdrii
formulei:

pct. e < [pct. b - (pct. t+ pct. g)];
f) Numdrul total al voturilor nule oblinut prin insumarea datelor similare din procesele-
verbale intocmite de birourile electorale ale secfiilor de votare;
g) Numdrul total al voturilor albe obfinut prin insumarea datelor similare din procesele-
verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votarg
h) Voturile valabil exprimate:

Nr.
crt.

Numele 9i prenumele* Funclia
didacticd

Nr. voturi
"pentru"

* Vor fi trecute numele gi prenumele tuturor candida{ilor, in ordine descrescdtoare a voturilor obtinute.

i) Numdrul total de voturi necesar pentru validarea alegerilor pentru funclia de Rector.
(dacd e cazul) cu respectarea formulei:

pct.b>pct.i;

j) in baza Art. 56 din Regulamentul de organizare gi desfdgurare a alegerilor gi concursurilor
pentru structurile gi func{iile de conducere la Universitatea din Oradea se constate ... .

Prepedinte
Biroul electoral al sec(iei de votare

APROBTTN 9€DSfTAO€
DIN DATADE

Pr€Fodinte:
Cmf .unlv. dr, \h$+Autrl

1 2. SEP, 20
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Membrii biroului electoral al secliei de votare:

i 1 2, SEP.

Prsg€dinte:
Contunly.&. lt*r{rd
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Anexa 4
Senatul Universitilii din Oradea
Gomisia de numirare a voturilor

PROCES.VERBAL

din data de ...........
alegerii Pregedintelui senatului Universitifii din oradea.

a) Numdrultotal al persoanelor cu drept de vot cu verificarea respectdrii formulei:
pct.a>pct.b;

b) Numdrul total al alegdtorilor care s-au prezentat la urne .......,..;
c) Numirul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secfiilor de votare
cu verificarea respectdrii formulei:

pct. c > pct. 6 + pct. e + pct. f + pct. g;
d) Numdrul total al buletinelor de vot neintrebuinlate gi anulate ..........;
e) Numdrul total al voturilor valabil exprimate cu verificarea respectdrii formulei:

pct. e < [pct. b - (pct. f + pct. g)];
f) Numdrul total al voturilor nule ..........;
g) Numdrul total al voturilor albe .....,....:
h) Voturile valabil exprimate:

i) Numdrul total de voturi necesar pentru validarea alegerilor pentru func{ia de pregedinte al
senatului universitar (dacd e cazul) cu respectlrea formulei:

pct.b>pct.i;

j) in baza Art' 51 din Regulamentul de organizare gi desfSgurare a alegerilor gi concursurilor
pentru structurile gi funcliile de conducere la Universitatea din Oradea-se constatd

Preqedinte
Comisie de numdrare a voturilor

Membrii Comisiei de numdrare a voturilor:
APROBATIN 9EDINTADE

1 2, SEP, 2019

Numele si prenumele*

*Vorfitrecutenume|eqiprenume|e@nedscrescdtoareavoturi|orobtinute'
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