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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI DIN UNIVERSITATEA 

MARITIMA DIN CONSTANTA PENTRU ALEGEREA MODALITATII DE DESEMNARE A 

RECTORULUI PENTRU MANDATUL 2020-2024 

 

In baza prevederilor art. 123 alin.(1), art. 207, art. 208 alin.(1), art. 209, art. 210, art. 211, art. 212, 

art. 213, art. 214 alin. (1) - (4), art. 291, art. 295 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, s-a elaborat prezenta „Metodologie de organizare a 

referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului, la nivelul Universității 

Maritime din Constanta. 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

Art.1. (1) Modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul 

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii 

şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, este denumită, 

în prezenta metodologie, referendum. 

(2) Obiectul referendumului îl constituie stabilirea modalității de desemnare a Rectorului UMC. 

(3) Referendumul care face obiectul prezentei metodologii se organizează la nivelul Universitatii 

Maritime din Constanta instituție de învăţământ superior de stat. 

(4) Referendumul se organizează, cu minimum 6 luni înainte de desemnare, înainte de a fi iniţiate 

alegerile structurilor şi funcţiilor de conducere de la nivelul universităţilor, conform prevederilor 

legale. 

(5) Referendumul se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

prevederile prezentei metodologii.  

 (6) Au caracter obligatoriu atât organizarea şi desfăşurarea referendumului, cât şi punerea în 

aplicare a rezultatului acestuia. 

Art.2 Organizarea și desfășurarea referendumului se realizează cu respectarea principiilor 

legalității, autonomiei universitare, transparenței, răspunderii publice, responsabilității, eficienței 
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manageriale și financiare, respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului 

academic și a normelor etice și deontologice, Cartei universitare a UMC. 

 

 

CAPITOLUL II  Organizarea referendumului 

Art. 3 (1) Tema supusă referendumului este stabilirea opțiunii pentru una din cele două modalități 

de desemnare a rectorului, prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

cu modificările si completările ulterioare: 

a) pe bază de concurs public 

sau 

b) pe bază de alegeri generale, prin vot universal, secret, direct și egal. 

(2) Au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare care au calitatea de titular in UMC și 

reprezentanții studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților. 

(3) In conformitate cu prevederile alin.(5) al art. 291 din LEN 1/2011, cu modificările si 

completările ulterioare, prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o 

funcţie didactică într-o universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi 

personalul didactic menţinut conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condiţiile legii. Personal 

didactic titular este şi personalul didactic care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii. 

Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadru didactic şi de 

cercetare asociat. 

(4) Potrivit dispozițiilor alin.(6) al art. 291 din LEN nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior 

sau cu o singură instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfăşoară activităţi 

didactice sau de cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de învăţământ superior ori de cercetare-

dezvoltare, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de 

cadru didactic sau de cercetător asociat. 

Art.4 (1) Data organizării referendumului este stabilită de către senatul universitar, în conformitate 

cu calendarul stabilit de instituţia de învăţământ superior. 
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(2) Data şi tema referendumului se aduc la cunoştinţa membrilor universităţii, cu cel puţin 30 de 

zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziţia 

universităţii. 

(3) Referendumul la nivel de universitate se desfăşoară într-o singură zi. 

(4) Data de desfăşurare a referendumului se comunică Ministerului Educaţiei Nationale cu cel 

puţin 14 zile înainte de desfăşurare. 

 

Art.5 (1) Senatul universitar desemnează, la propunerea facultăţilor, un birou electoral al 

universităţii, ca organism imparţial, la nivel de universitate, responsabil cu organizarea şi 

desfăşurarea referendumului. 

(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), biroul electoral al universităţii este 

responsabil pentru următoarele acţiuni: 

a) actualizarea listelor de vot; 

b) aducerea la cunoştinţa publică a locaţiei secţiilor de votare; 

c) arondarea pe secţii de votare, unde este cazul; 

d) afişarea listelor de vot arondate pe secţii; 

e) distribuirea buletinelor de vot; 

f) numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secţii; 

g) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului; 

h) organizarea campaniei de informare cu privire la data şi obiectul referendumului, la participanţii 

la vot şi locul desfăşurării referendumului; 

i) acreditarea persoanelor desemnate de către candidaţi ca observatori, pe lângă biroul electoral din 

fiecare secţie de votare. 

(3) Biroul electoral al universităţii este format dintr-un număr impar de membri (5 - 7 membri), 

dintre care unul are în mod obligatoriu pregătire juridică şi 1 - 2 sunt studenţi. 

(4) La prima şedinţă, membrii desemnaţi în biroul electoral al universităţii aleg din rândul lor, prin 

vot secret, preşedintele biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia. 
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(5) Biroul electoral al universităţii lucrează în prezenţa majorităţii membrilor lui şi ia decizii cu 

votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este 

hotărâtor. 

Art. 6 (1) Biroul electoral stabileste locaţia în care se amplasează cabinele de vot. 

(2) Secţia de votare este prevăzuta cu cabine de vot în număr suficient pentru numărul de votanţi 

înscrişi pe listele de vot. 

Art. 7 (1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale universităţii. 

(2) Listele de vot ale universităţii conţin: numărul curent, numele şi prenumele, codul numeric 

personal, facultatea/ departamentul. 

(3) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Contestaţiile împotriva omisiunilor, 

a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la biroul electoral al secţiei de 

votare care a întocmit listele electorale, acesta fiind obligat să se pronunţe în cel mult 24 de ore de 

la înregistrare. 

(4) Cu 3 zile înainte de data organizării referendumului nu se mai fac modificări ale listelor de vot. 

Art.8 Afişarea listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secţiilor, numerotarea şi 

aducerea la cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi a locaţiei de vot se fac cu cel puţin 14 zile 

calendaristice înaintea datei de vot. 

Art. 9 (1) Universitatea comunică Ministerului Educaţiei Nationale următoarele date: 

a) numărul total al persoanelor cu drept de vot din universitate, care sunt chemate să participe la 

referendum, defalcat pe categorii: total număr de personal didactic şi de cercetare cu drept de vot 

şi total studenţi cu drept de vot; 

b) copie a hotărârii senatului prin care se stabilesc data şi locul organizării referendumului, cu cel 

puţin 14 zile înainte de desfăşurare; 

c) data de publicare pe site-ul propriu a informaţiilor privind calendarul de desfăşurare a 

referendumului; 

d) data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii universitare. 

(2) Ministrul Educaţiei Nationale poate desemna prin ordin unul sau mai mulţi reprezentanţi în 

calitate de observatori la desfăşurarea referendumului. 
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Art.10 (1) Buletinele de vot pentru referendumul universitar şi pentru alegerea rectorului se 

realizează la nivel de universitate şi se securizează de biroul electoral universitar. Numărul 

buletinelor de vot prezentate biroului electoral universitar pentru securizare este egal cu numărul 

total declarat al persoanelor cu drept de vot din universitate plus un număr de 10%. 

Art.11. (1) Formatul ştampilelor de vot va fi unic pe ţară, de dimensiune mai mică decât 

patrulaterele tipărite pe buletinele de vot. 

(2) Pe ştampilele de vot se va inscripţiona cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule. 

(3) Numărul ştampilelor de vot pentru fiecare secţie de votare este aprobat de către biroul electoral 

universitar, iar universitatea răspunde de gestionarea lor. 

(4) Se consideră avizată confecţionarea la nivel de instituţii de învăţământ superior a ştampilelor, 

cu următoarele tipuri de format: 

a) ştampile de control ale biroului electoral al universităţii care au formă pătrată şi sunt 

inscripţionate astfel: Biroul electoral al universităţii/Universitatea Maritima din Constanta/sub 

formă de cerc înscris, iar central este inscripţionat cuvântul "CONTROL", scris cu majuscule; 

b) ştampile de vot care au formă rotundă, cu diametru de 17 mm şi pe care este inscripţionat 

cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule; 

c) ştampile de anulare a buletinelor de vot, pe care se inscripţionează cuvântul "ANULAT", scris 

cu majuscule. 

Art.12. (1) Referendumul este validat dacă la aceasta participă cel puțin jumătate plus unu din 

numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.  

(2) În situaţia în care referendumul este validat, rezultatul acestuia se stabileşte cu majoritatea 

simplă a voturilor valabil exprimate. 

(3) În situaţia în care referendumul nu este validat, se organizează, la interval de cel mult două 

săptămâni, un nou referendum, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ambele scrutine se realizează în cadrul aceleiasi secţii de 

votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către acelasi birou electoral, constituit potrivit 

prevederilor prezentei metodologii. 
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(5) Rezultatul referendumului, validat de Senat, va fi adus la cunoştinţa comunităţii universitare şi 

a conducerii Ministerului Educaţiei Nationale  în termen de două zile lucrătoare de la încheierea 

procesului de vot. 

Art.13. Discutat şi aprobat în ședința Senatului UMC din 25 iulie 2019 

 

 


