HOTĂRÂRE A BIROULUI OPERATIV AL
SENATULUI UNIVERSITAR
Nr. 100 / 18.04.2019
Ȋn baza:
Legii nr. 1/2011, Legea Educaṭiei Naṭionale cu modificările și completările
ulterioare;
Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca;
Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3751 publicat la data de
18.05.2015, art. 19, art. 21;
Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din
Cluj-Napoca, art. 14(3a), art. 16(3), art. 42;
Biroul Operativ al Senatului universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭă ȋn data de 18.04.2019

Hotărăṣte
Sub rezerva avizării de către Senatul universitar:
Art. 1. În vederea desfășurării referendumului universitar, se stabilesc 3 (trei)
secții de votare, după cum urmează:
- Secția nr. 1: Cluj - Napoca, str. Barițiu nr. 25;
- Secția nr. 2: Cluj - Napoca, B-dul Muncii nr. 103-105;
- Secția nr. 3: Baia Mare, str. Victor Babes, nr. 62A.
La secția de votare nr. 1 sunt arondate următoarele facultăți:
- Facultatea de Arhitectură și Urbanism;
- Facultatea de Automatică și Calculatoare;
- Facultatea de Construcții;
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației;
- Facultatea de Inginerie Electrică;
- Facultatea de Instalații.
La secția de votare nr. 2 sunt arondate următoarele facultăți:
- Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică;
- Facultatea de Construcții de Mașini;
- Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului.
La secția de votare nr. 3 sunt arondate următoarele facultăți:
- Facultatea de Inginerie;
- Facultatea de Litere;
- Facultatea de Științe.

Art. 2. În birourile secțiilor de votare, fiecare facultate are cel puțin un reprezentant
desemnat de către Consiliul facultății respective, secția nr. 1 având 7 membri, iar secțiile 2
și 3 câte 5. Se va aplica principiul reprezentativității, la data aprobării prezentei hotărâri.
Art. 3. Referendumul universitar se va desfășura după următorul calendar:
DATA
18 aprilie 2019

ACTIVITATEA
Hotărârea Senatului prin care s-a votat Biroul Electoral al UTCN și
Hotărârea Biroului Operativ al Senatului universitar prin care s-a
aprobat modul de desfășurare a referendumului. Informarea
persoanelor alese.
23 aprilie 2019
Constituirea biroului electoral al universității. Alegerea președintelui si a
vicepreședintelui (Aula Domșa), ora 14:00.
Până la data de Desemnarea reprezentanților facultăților în birourile secțiilor de votare.
8 mai 2019
Până la data de Constituirea birourilor secțiilor de votare.
10 mai 2019
Până la data de Se transmite către MEN:
22 mai 2019
Copie după HS prin care s-a stabilit data și locul organizării
referendumului, data de publicare pe site-ul UTCN a calendarului de
desfășurare a referendumului, data și locul desfășurării dezbaterilor
publice.
27 mai 2019, Dezbatere publică pentru informarea comunității academice cu privire la
ora 13,00
referendum, în Cluj-Napoca, str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, sala 474.
27 mai 2019, Dezbatere publică pentru informarea comunității academice cu privire la
ora 13,00
referendum, în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 62A, sala Senatului.
6 iunie 2019
Desfășurarea referendumului în intervalul orar de la 9:00 la 15:00.
10 iunie 2019
Ședința Senatului pentru validarea rezultatului referendumului și
aducerea la cunoștința comunității academice și a conducerii MEN a
tuturor documentelor cerute prin Ordin.
Art. 4. Structurile implicate vor duce la îndeplinire prezenta hotărare, cu
respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3751
publicat la data de 18.05.2015.
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