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CALENDAR REFERENDUM PENTRU STABILIREA MODALITATII DE DESEMNARE
A RECTORULUI UNIVERSITATII
"PETRE ANDREI" DIN IASI
,
'
NR.
CRT.
1.

2.

ETAPA

DATA I INTERVALUL
DESFASURARII
16.09.2019, ora 14.00
(cu eel putin 30 de zile
lnaintea desfa~urarii
referendumului)

Aprobarea pnn Hotarare de Senat a Metodologiei pentru
stabilirea modalitii{ii de desemnare a Rectorului Universitatii
"Petre Andrei" din Ia~i, a Calendarului referendumului pentru
stabilirea modalita!ii de desemnare a Rectorului Universitatii
"Petre Andrei" din Ia~i, a datei ~i locului desfii~uriirii
referendumului, a datei ~i locului desfii~urarii dezbaterilor
publice, a unei sec{ii de votare ~i a unui birou electoral al
secfiei de votare.

17.09.2019, ora 9.00 (cu
eel pu!in 30 de zile lnaintea

Afi~area

desfa~urarii

referendumului)

pe site-ul institutiei ~1 Ia sediul facuWitilor a
urmiHoarelor categorii de documente/informatii: Calendarul
referendumului pentru stabilirea modalitiifii de desemnare a
Rectorului Universitatii "Petre Andrei" din Ia~i, data ~i locul
desfa~uriirii referendumului, data ~i locul desfii~uriirii
dezbaterilor publice, a unui birou electoral al secfiei de
votare aprobat de Senatul UPA din Ia~i.

3.

17.09.2019-20.09.2019

Inaintarea
propunerilor
Consiliilor
Facultatilor
~1
reprezentantilor studentilor din cadrul institutiei privind
componenta Biroului Electoral al Universitatii ~1 Biroul
electoral a! seqiei de votare catre Senat.

4.

23.09.2019, ora 14.00.

Aprobarea de catre Senat a componentei Biroului Electoral al
Universitatii ~i validarea componentei Biroului Electoral al
Seqiei de Votare.

5.

23.09.2019

Alegerea Pre~edintelui Biroului Electoral a! Seqiei de Votare
de catre membrii acestei structuri, respectiv a Pre~edintelui
Biroului Electoral al Universitatii de catre membrii BEU.

6.

23.09.2019-30.09.2019

7.

1.10.2019

8.

2.10.2019 (cu eel putin 14
zile inainte de desfa~urarea
referendumului)

9.

1.10.2019- 11.10.2019

10. 1.10.2019- 11.10.2019

11. 17.10.2019,8.00-16.00

12. 17.10.2019

13. 18.10.2019

Intocmirea/reactualizarea listelor de vot de catre BEU cu
sprijinul Consiliilor Facultatilor ~~ Biroului de Resurse
Umane din cadrul UPA din Ia~i .
Afi~area listei de vot, aducerea Ia cuno~tinta publica a sectiei
de votare ~i a locatiei de vot Ia afi~ierele aflate la sediile
facultatilor ~i pe site-ul institutiei. Lista de vot afi~ata nu va
cuprinde codul numeric personal al alegatorilor.
Transmiterea catre Ministerul Educatiei ~~ Cercetarii
~tiintifice a urmatoarelor categorii de informatii:
a) numarul total de persoane cu drept de vot din cadrul
universitatii care sunt chemate sa participe la referendum,
defalcat pe categorii - numarul total de cadre didactice ~i
de cercetare titulare ~i numarul total de studenti cu drept
de vot;
b) co pie dupa hotararea Senatului prin care se stabilqte data
~i locul de desfa~urare a referendumului;
c) data la care s-a publicat pe site-ul propnu calendarul
referendumului;
d) data ~i locul desfa~urarii dezbaterilor publice stabilite in
vederea informarii comunitatii academice.
Organizarea dezbaterilor in cadrul carora se va informa
comunitatea academica de scopul referendumului, precum ~i
de prevederile legale care reglementeaza acest proces.
Datele propuse: 4 octombrie ~i 11 octombrie 2019
Consultarea listei de vot de catre alegatori ~~ depunerea
eventualelor contestatii la Biroul Electoral al Sectiei de
Votare. Contestatiile depuse vor avea ca obiect omisiunile,
inscrierile gre~ite ~i erorile cuprinse in lista electorala. Lista
electorala nu mai poate fi modificata cu trei zile inainte de
data desfa~urarii referendumului
Primul tur al referendumului. Conditia pentru validarea
acestui tur este intrunirea unm numar de voturi ega! cu
jumatate plus unu din numarul de persoane cu drept de vot
inscrise pe listele de vot. Referendumul se desfa~oara pe
parcursul unei singure zile.
Depunerea eventalelor contestatii privind procesul de votare.
Solutionarea eventualelor contestatii de catre Pre~edintele
Biroului Electoral al Seqiei de Votare.
Validarea rezultatului referendumului de catre Senat ~~
comunicarea rezultatelor primului tur de scr~Y.-~:(~ .$1 sta a
indeplinit conditia validarii) comunitati(""·~~~ ·n

afiprea la aviziere
14. 18.10.2019- 19.10.2019

Comumcarea

~i pe site-ul institutiei/~/{ ~ \\f..

rezultatulm

referendu~yl~J, lmi~fli.~M~t~~~

15. 21.10.2019 (in termen de
eel mult doua saptamani de
Ia primul tur) - daca este
cazul
16. 22.10.2019

17. 23.10.2019

18. 23.10.2019- 24.10.2019

* Rezultatul

Educatiei (in termen de doua zile calendaristice de Ia
incheierea procesului de votare) .
Organizarea celui de-al doilea tur de scrutin al referendumului
(in cazul in care primul tur nu a fost validat) . Rata de
participare a persoanelor inscrise pe listele de vot nu va mai
reprezenta un criteriu pentru validarea rezultatului.
Depunerea eventalelor contestatii privind procesul de votare.
Solutionarea eventualelor contestatii de catre Pre~edintele
Biroului Electoral al Sectiei de Votare.
Validarea rezultatului celui de-al doilea tur de scrutin de catre
Senat ~i comunicarea rezultatelor comunitatii academice prin
afi~area Ia aviziere ~i pe site-ul institutiei.
Comunicarea rezultatului
referendumului
Ministerului
(in
termen de doua zile calendaristice de Ia
Educatiei
incheierea procesu1ui de votare) .

votului exprimat in cadrul referendumului trebuie cunoscut cu eel putin 6 luni inainte
de data stabilita pentru desemnarea Rectorului

