
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
UNI~ERSITA TEA "PETRE ANDREI" DIN IA~I 

Infiintata prin Legea nr. 408 I 20.06.2002 
RECTORAT 
CIF: 26596943 

Sediu: Str. Balu~escu, Nr. 2, Ia~i 
Web: www.upa.ro; E-mail: office@upa.ro 

METODOLOGIE PENTRU STABILIREA MODALITATII DE DESEMNARE A 
RECTORULUI UNIVERSITATII "PETRE ANDREI" DIN IASI , , 

I. DOMENIU DE APLICARE 

Scopul prezentei Metodologii este de a descrie procesul de organizare ~i desfa~urare a 

Referendumului 1n baza caruia comunitatea universitara decide modalitatea de alegere a Rectorului 
Universitatii ,Petre Andrei" din Ia~i. 

II. DOCUMENTE DE REFERINTA 

Prezenta Metodologie este 1ntocmita 1n conformitate cu: 

~ prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educa{iei na{ionale cu completarile ~i modificarile 
ulterioare; 

~ prevederile Ordinului MECS nr. 3751129.04.2015 de aprobare a Metodologiei cadru 

referitoare La procesul de stabilire .}i de alegere a structurilor .}i func{iilor de conducere 

la nivelul institu{iilor din sistemul na{ional de fnva{amant superior; 

~ Carta Universita!ii ,Petre Andrei" din Ia~i. 

III. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1 Conform prevederilor legislatiei 1n vigoare, functia de Rector al unei universita!i 

acreditate poate fi ocupata prin urmatoarele modalitati: 
a) pe baza de concurs public, 1n conformitate cu Metodologia de concurs elaborata ~i aprobata 

de Senatul nou ales; 

b) prin votul universal, direct ~i secret al tuturor cadrelor didactice ~i de cercetare titulare din 

cadrul universita!ii ~i al reprezentantilor studentilor din Senat ~i din Consiliile faculta!ilor. 

Modalitatea de desemnare a Rectorului Universitatii ,Petre Andrei" din Ia~i se stabile~te 1n 

cadrul unui Referendum universitar organizat la interval de 4 ani, cu minimum 6 luni 1nainte de 

numirea sa. 

Art. 2 Senatul Universita!ii ,Petre Andrei" din Ia~i este responsabil de organizarea 

procesului de consultare prin referendum a personalului didactic ~i de cercetare titular ~i a 

reprezentanplor studentilor din Senatul universitar ~i din Consiliile faculta!ilor cu privire la alegerea 

uneia dintre cele doua modalita!i de desemnare a rectorului prevazute 1n Legea 112011. 

Organizarea ~i desfa~urarea Referendumului, precum ~i punerea 1n aplicare a rezultatelor 

ob!inute ca urmare a votului exprimat de cadrele didactice ~i de cercetare titulare · 



reprezentantii studentilor, au caracter obligatoriu. 

Art. 3 ( 1) In cadrul uni versitatilor particulare referendumul se organizeaza in funqie de 

durata mandatului Rectorului stabilita de Carta universitafii, conform prevederilor legislatiei in 

vigoare. Carta universitafii ,Petre Andrei" din Ia~i prevede o durata de patru ani pentru mandatul 

de Rector al acestei institutii. 

(2) Referendumul se organizeaza inaintea initierii de alegeri pentru structurile ~i functiile de 

conducere de la nivelul universitatii pentru un mandat legal constituit, cu respectarea prevederilor 

legale. 

Art. 4 Rezultatul votului exprimat in cadrul Referendumului trebuie cunoscut cu eel putin 6 

luni inainte de data stablita pentru desemnarea Rectorului. Astfel, in vederea stabilirii metodei de 

desemnare a unui nou Rector pentru mandatul 2020-2024, data ~i locul Referendumului sunt decise 

de Senatul UPA din Ia~i prin hotarare de Senat, in conformitate cu Calendarul alegerilor stabilit la 

ni velul insti tutiei. 

Senatul UPA din Ia~i stabile~te, de asemenea, datele la care vor avea loc dezbaterile publice 

in cadrul carora se va informa comunitatea academica despre scopul Referendumului ~i prevederile 

legale care reglementeaza acest proces. 

Art. 5 (1) La nivelul universita.tii Referendumul se desfa~oara in cadrul unei singure zile. In 
cazul In care dupa desfa~urare se constata faptul ca nu s-a lntrunit numarul de voturi necesare pentru 

validarea sa Uumatate plus unu din numarul de persoane cu drept de vot lnscrise pe listele de vot), 

se va organiza un nou referendum In termen de eel mult doua saptamani de la primul tur. De aceasta 

data rata de participare a persoanelor lnscrise pe listele de vot nu va mai reprezenta un criteriu 

pentru validarea rezultatului. 

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), ambele scrutine se desfa~oara In cadrul acelora~i seqii 

de votare, operapunile electorale fiind indeplinite de catre acelea~i birouri electorale, constituite 

potrivit legislatei in vigoare ~i prezentei metodologii. 

Art. 6 (1) Metodologia proprie de organizare a Referendumului la nivelul universitatii 

pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului se aproba de catre Senatul UPA din Ia~i ~i se 

publica pe pagina web a site-ului propriu al institutiei, cu eel putin 30 de zile inainte de ziua 

desfa~urarii acestuia. 
(2) Data ~i tema Referendumului vor fi aduse la cuno~tinta comunitatii academice cu eel 

putin 30 de zile calendaristice inainte de desa~urarea sa, prin totate mijloacele de informare aflate la 

di spozitia institutiei: afi~area la sediul facultatilor, publicare pe site-ul web etc. 

(3) Conducerea institutiei va transmite Ministerului Educatiei Nationale, cu eel putin 14 zile 

lnainte de desfa~urarea Referendumului, urmatoarele date: 
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) copie dupa hotararea Senatului prin care se stabilesc data ~i locul de desfa~urare a 

Referendumului; 
c) data la care s-a publicat pe site-ul propriu Calendarul referendumului; 

d) data ~i locul desfa~urarii dezbaterilor publice pentru 

academice. 



Ministeru1 Educatiei Nationale poate desemna, prin ordin de ministru, unul sau mai multi 

reprezentanti care sa participe la desfa~urarea Referendumului in ca1itate de observatori. 

Art. 7 Dupa validarea sa de catre Senatul UPA din Ia~i, rezultatul Referendumului este adus 

Ia cunostinta comunitatii academice si a Ministerului Educatiei Nationale in termen de doua zile 
' ' ' ' ' ' 

ca1endaristice de Ia incheierea procesu1ui de votare. 

Rezultatul Referendumului este stabilit de majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate in 
cadrul: 

a) primului scrutin, daca acesta este validat ca urmare a constatarii participarii Ia vot a 

eel putin jumatate plus unu din numarul total de persoane cu drept de vot inscrise pe 
listele de vot; 

b) celui de-al do ilea scrutin, indiferent de rata de participare Ia vot. 

Desemnarea Rectorului UPA din Ia~i se va face cu respectarea rezultatului final al 
Referendumului. 

IV. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA REFERENDUMULUI 
' ' 

Art. 8 Dupa aprobarea ~i publicarea Metodologiei pentru stabilirea modalita{ii de 

desemnare a Rectorului Universitatii , Petre Andrei" din Ia~i ~i a datei stabilite pentru desfa~urarea 
Referendumului, Senatul UP A din Ia~i va trece Ia stabilirea structurii Biroului Electoral al 
Universita!ii ~i Birourilor Seqiilor de Votare. 

Art. 9 Biroul Electoral al Universitatii reprezinta organismul impartial infiintat Ia nivelul 

universitatii cu scopul de a organiza ~i a asigura desfa~urarea Referendumului. Conform 

prevederilor OMCS nr. 3751129.04.2015, aceasta structura este compusa dintr-un numar impar de 

membri (5-7 membri), dintre care unul are in mod obligatoriu pregatire juridica ~i unul sau doi sunt 

studenti. 

Art. 10 Componenta Biroului Electoral al Universitatii este aprobata de Senat, prin vot 

deschis, Ia propunerea facultatilor. In acest scop, Senatul va solicita facultatilor ~i reprezentantilor 

studentilor din cadrul institutiei sa inainteze propuneri de membri pentru BEU. 

A vand in vedere faptul ca in structura UP A din Ia~i sunt incluse patru facultati, Biroul 

Electoral al Universitatii va fi format din 5 membri, dupa cum urmeaza: patru cadre didactice ~i de 

cercetare, dintre care unul in mod obligatoriu cu pregatire juridica, ~i un reprezentant al studentilor. 

Constituirea Biroului Electoral al Universitatii se consemneaza intr-un proces verbal. 

Art. 11 Cu ocazia primei ~edinte de lucru, membrii desemnati in Biroul Electoral al 

Universitatii aleg un pre~edinte ~i un adjunct din randurile lor, prin vot secret. 

Art. 12. Biroul Electoral al UPA din Ia~i are urmatoarele responsabilitati: 

a) actualizarea listei de vot; 

b) aducerea Ia cuno~tinta publicului a locatiilor sectiilor de votare; 

c) afi~area listelor de vot; 

d) distribuirea buletinelor de vot; 

e) verificarea proceselor verbale intocmite de Birourile Electorale al Sectiilor de Votare; 

f) centralizarea voturilor ~i comunicarea rezultatului referendumului; 

participantii Ia vot ~i Ia locul desfa~urarii referendumului; 



h) acreditarea persoanelor desemnate ca observatori pe langa Birourile Electorale ale 
Sectiilor de Votare. 

Art. 13 Biroul Electoral al Universitatii i~i desfa~oara activitatea in prezenta majoritatii 
membrilor sai. Deciziile BEU se iau cu votul majoritatii. in caz de egalitate de voturi, votul 
pre~edintelui acestei structuri este hotarator. 

Art. 14 (1) Birourile Electorale ale Seqiilor de Votare este format din 5 membri, dupa cum 

urmeaza: 4 cadre didactice ~i de cercetare ~i un reprezentant al studentilor. Consiliile Facultatilor 

fac propuneri pentru aceasta structura, dupa aprobarea de catre Senat a numarului necesar de Secpi 
de Yotare ~i a Birourilor Electorale aferente. 

(2) Birourile Electorale ale Sectiilor de Votare sunt conduse de un Presedinte ales din randul , , 
membrilor sai. 

(3) Componenta Birourilor Electorale ale Sectiilor de Yo tare va fi ad usa la cuno~tinta 
Senatului ~i a Biroului Electoral al Universitapi. 

Art. 15 Birourile Electorale ale Seqiilor de Votare au urmatoarele responsabilitati: 

a) organizarea ~i desfa~urarea refrendumului pe sectia de votare; 

b) consemnarea partici parii la vot in tabelul electoral; 

c) asigurarea unui numar suficient de cabine de vot pentru numarul de votanti inscri~i 
pe listele de vot; 

d) inregistrarea contestatiilor cu privire la datele trecute pe listele de vot ~i solutionarea 
lor; 

e) numararea buletinelor de vot ~i anularea buletinelor de vot neutilizate; 

f) intocmirea unui Proces Verbal cu pri vire la procesul de votare ~i transmiterea 

acestuia Biroului Electoral al Universitatii in vederea verificarii. 

Art. 16 In vederea informarii comunitatii academice cu privire la obiectul Referendumului ~i 
implicapile care decurg din acesta se va dispune organizarea unui numar de dow'i dezbateri. Datele 

~i locul desfa~urarii acestor dezbateri se aproba de catre Senatul UPA din Ia~i, se afi~eaza pe site-ul 

institupei ~i se comunica Ministerului Educatiei Naponale. 

Art. 17 (1) Persoanele cu drept de vot, respecti v cadrele didactice ~i de cercetare titulare ~i 

rerezentantii studentilor in Senat ~i in Consiliile facultatilor, sunt inscrise pe listele de vot intocmite 

Ia nivelul universitatii. Listele de vot vor contine: numarul curent, nume, prenume, CNP, 

facul tate a/ departamen tul. 

(2) Fiecare persoana cu drept de vot poate figura numai o singura data pe listele de votanti . 

(3) Afi~area listelor de vot ~i aducerea Ia cuno~tinta publica a locatiei seqiilor de votare se 

fac cu eel putin 14 zile calendaristice inaintea datei stabilite pentru votare. Listele de vot afi~ate nu 

vor cuprinde codul numeric personal al alegatorilor. 

( 4) Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele de vot. Contestatiile pri vind 

omisiunile, inscrierile gre~ite ~i erorile din listele electorale se fac la Birourile Electorale al Sectiilor 

de Votare. Biroul Electoral al fiecarei Sectii de Votare se va pronunta cu privire la contestatie pe loc 

sau in termen de maximum 24 de ore de Ia inregistrarea sa. 

(5) Listele electorale nu mai pot fi modificate cu trei zile inainte 

Referendumului. 



Art. 18 (1) Buletinele de vot necesare pentru desfa~urarea Referendumului vor fi realizate la 

nivelul universitatii, dupa un model propus de Biroul Electoral al Universitatii . Numarul de buletine 
de vot pregatite va fi egal cu numarul persoanelor cu drept de vot din universitate, plus 10% din 
numarul total. Buletinele de vot pregatite pentru Referendumul universitar se securizeaza de Biroul 
Electoral al Universitatii prin aplicarea ~tampilei de control. 

(2) Buletinele de vot se distribuie Birourilor Electorale ale Sectiilor de Votare In ziua 

desfa~urarii Referendumului, pe baza de Proces Verbal lncheiat lntre Pre~edintele Biroului Electoral 

al Universitatii ~i eel al Seqiei de Votare. 
(3) Persoanele care participa la vot se vor identifica prin prezentarea unui act de identitate. 

Art. 19 Directia Generala invatamant Superior va transmite Universitatii o nota privind 
formatul de proces verbal ce se va folosi In vederea centralizarii rezultatelor Referendumului. 

Art. 20 (1) Formatul ~tampilelor de vot este unic pe tara. Acestea au o dimensiune mai mica 

decat patrulaterele tiparite pe buletinele de vot ~i au inscriptional cuvantul "VOTAT", scris cu 
majuscule. 

(2) Conform OMECS nr. 3751129.04.2015, se considera avizata de catre MEN 

confectionarea ~tampilelor cu urmatoarele tipuri de format la nivelul institutiilor de lnvatamant 

supenor: 
~ ~tampile de control ale Biroului Electoral al Universitatii, de forma patrata, 

inscriptionate In urmatorul mod: Biroul Electoral al Universitatii/numele 
universitatii/sub forma de cere lnscris, iar central este inscriptional cuvantul 

"CONTROL", scris cu majuscule; 
~ ~tampile de vot cu forma rotunda, cu un diametru de 17 mm, ~i pe care este 

inscriptional cuvantul "VOTAT", scris cu majuscule; 
~ ~tampile de anulare a buletinelor de vot, pe care se inscriptioneaza cuvantul 

"ANULAT", scris cu majuscule. 
(3) Numarul de ~tampile de vot confectionate pentru Sectiile de Votare este aprobat de 

Biroul Electoral al Universitatii iar conducerea universitatii raspunde de gestionarea lor 

corespunzatoare. 

Art. 21 (1) Imediat dupa lncheierea procedurii de vot, se trece la numararea ~i validarea 

voturilor valabil exprimate. 
(2) La toate operatiunile de numarare a voturilor participa membrii Birourilor Seqiilor de 

Votare ~i membrii Biroului Electoral al Universitatii. Persoanele desemnate de MEN pentru a 

participa In calitate de observatori la Referendum pot asista la numararea buletinelor de vot. 
(3) Dupa lncheierea votului, pre~edintii Birourilor Electorale ale Sectiilor de Votare 

anuleaza buletinele de vot ramase nelntrebuintate, In prezenta membrilor Biroului ~i a eventualilor 

observatori. Anularea se realizeaza prin aplicarea ~tampilei "ANULA T" pe buletinele de vot 

nelntrebuintate. Buletinele de vot anulate se consemneaza separat In Procesul Verbal completat de 

~ numarul buletinelor de vot nefolosite; 
~ numarul alegatorilor din lista electorala care au participat la vot; 



' .. 

>- numarul total de buletine de vot (numarul persoanelor participante Ia vot care rezulta din 

lista electorala + numarul buletinelor de vot albe sau neutilizate ~i anulate). 

Numarul de buletine de vot primite de Birourile Sectiilor de Votare pe baza de Proces 
Verbal trebuie sa fie ega! cu numarul total de persoane cu drept de vot. 

(5) Se considera buletine de vot nule acele buletine care nu poarta ~tampila de control a 

Biroului Electoral al Universitatii sau care au ~tampila de votare aplicata In ambele patrulatere sau 

In afara acestora. Aceste buletine de vot nu se iau In consideratie Ia calcularea voturilor valabil 
ex primate. 

(6) Buletinele de vot care se gasesc In urna dar nu poarta ~tampila de "VOTAT" sunt 

considerate voturi albe. Acestea nu intra In calculul voturilor valabil exprimate. 

(7) Dupa stabilirea numarului de buletine de vot folosite se procedeaza Ia deschiderea urnei 

~i centralizarea voturilor exprimate de participantii Ia referendum. Pre~edintele cite~te, cu voce tare, 

Ia deschiderea fiecarui buletin, opfiunea exprimata prin respectivul vot ~i arata buletinul de vot celor 

prezenti. Opfiunile care rezulta prin citirea fiecarui buletin de vot sunt consemnate In formularul 

centralizator pus Ia dispozitie de Biroul Electoral a! Universitatii. Pre~edintele Biroului Electoral va 

fi asistat In aceasta acti vi tate de eel putin doi membri ai Biroului Electoral al Sectiei de Votare 

desemnafi in acest sens. 

(8) Fiecare buletin de vot citit ~i consemnat in formularul centralizator este a~ezat de 

Pre~edinte, ajutat de ceilalti membri ai Biroului Electoral, pe categorii separate pentru fiecare 

optiune supusa votarii. 
(9) Buletinele de vot nule, voturile albe, precum ~i cele contestate se centralizeaza in 

teancuri separate. 
( 10) In cazul In care exista buletine de vot pentru care exista opinii diferite privind 

valabilitatea votului, se va tine seama de parerea majoritatii membrilor Biroului Electoral al Sectiei 

de Votare. 
(11) Rezultatul se consemneaza In tabele separate pentru care se incheie Procese Verbale In 

doua exemplare originale. 

Art. 22 In timpul operatiunilor de vot ~i de deschidere a urnei se pot face contestatii cu 

privire Ia aceste operatiuni. Acestea se solutioneaza de Pre~edintele Biroului Electoral al fiecarei 

Sectii de Votare. 

Art. 23 Contestatiile se prezinta in scris, in doua exemplare, dintre care unul, semnat ~i 

~tampilat de Pre~edinte, ramane Ia contestatar. Pre~edintele Biroului Electoral al Sectiei de Votare 

hotara~te pe Joe asupra contestatiilor. 

Art. 24 Se lntocme~te un dosar care cuprinde: Procesul Verbal in doua exemplare originale, 

contestatiile privitoare Ia operatiunile electorale ale Biroului Electoral al Seqiei de Votare, 

buletinele de vot folosite, cele neutilizate ~i cele anulate, formularele tipizate care au fast folosite Ia 

calculul rezultatelor, precum ~i lista electorala utilizata in cadrul sectiei de votare. Modelul 

Procesului Verbal al Biroului Sectiei de Votare este aprobat de DGIS din cadrul MEN. 



. ' . 
Art. 26 Buletinele de vot folosite, cele neutilizate ~i cele anulate, precum ~i ~tampilele 

utilizate de sectiile de votare sunt depuse, in vederea arhivarii, la Biroul Electoral al Universitatii. 
Termenul de pastrare este de 5 ani. 

V. REZULTATUL REFERENDUMULUI 

Art. 27 (1) Biroul Electoral al Universitatii centralizeaza informatiile cu privire la voturile 
exprimate in intreaga universitate. 

(2) Biroul Electoral al Universitatii completeaza un Proces Verbal in cadrul caruia 

centralizeaza buletinele de vot ~i constata rezultatul votului exprimat la referendum la nivel de 
universitate. Procesul verbal este transmis Senatului, in vederea validarii, in eel mult o zi 

calendaristica de la data stabilita pentru Referendum. 

(3) 0 copie a Procesului Verbal ramas la sediul Biroului Electoral al Universitatii poate fi 

pusa, la cerere, la dispozitia persoanelor interesate. 

Art. 28 Senatul primqte Procesul Verbal in care se centralizeaza rezultatele 

Referendumului ~i valideaza rezultatul prin hotarare de Senat. In termen de doua zile lucratoare de 

la incheierea procesului de vot rezultatul Referendumului este comunicat Ministerului Educatiei 

Naponale, precum ~i comunitatii academice. 

Prezenta Metodologie a fost aprobata in ~edinta Senatului din 16.09.2019. 

Pre~edintele Senatului, 
Conf. univ. dr. Ancuta-Daniela TOMPEA 

Prorector cu activitatea didactica ~i de cercetare, 
Conf. univ. dr. Teodora Liliana PRELIPCEAN 

A viz Juridic, 
v. Dana Larisa DRUGA 
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