
 

 

 

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr.   1203 / 04.06.2020 
 
Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011; 
Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca; 
Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de 

conducere din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) 2020 – 2024; 
Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice din Cluj-

Napoca, art. 25(1), art. 27(1), art. 29(2), art. 30; art. 42; 
Legii nr. 55/2020; HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă; 
Senatul universitar întrunit în ședința on-line, prin vot electronic  
 

Hotărăṣte 
 

Articol unic. - Se aprobă modificarea şi completarea „Metodologiei referitoare la procesul de 
stabilire și de alegere a structurilor și funcţiilor de conducere din Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca (UTCN) 2020-2024”, astfel: 

1. La articolul 56, alineatul 1, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 56 (1) Şedința de alegeri la nivelul Senatului UTCN are drept scop desemnarea 
președintelui Senatului UTCN.” 

2. La articolul 59, alineatul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 59(2) În vederea alegerii președintelui Senatului UTCN, în fiecare locație în care se 
desfășoară ședinta senatului privind alegerea președintelui se formează un birou electoral 
compus din 3 membri ai Senatului. Aceste birouri electorale vor avea în componență cel puțin 
câte un student.” 

3. La articolul 59, alineatul 5, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 59(5) Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi ales, se 
organizează sedintele de senat necesare, cu singurul candidat sau primii doi candidați (sau 
mai mulți în caz de balotaj), în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.” 

4. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 60 Președintele Senatului UTCN propune, prin vot deschis, validarea candidaturilor 
pentru poziția de rector.” 

5. Se stabilesc următoarele locații privind desfășurarea procesului de votare din cadrul sedinței 
privind alegerea presedintelui de senat: 
 A. Secția de votare nr. 1 (profil electric și profil construcții) - Cluj Napoca; 
 B. Secția de votare nr. 2 (profil mecanic) - Cluj Napoca; 
 C. Secția de votare nr. 3 (CUN Baia Mare); 
 

      6. Componenta comisiilor de numărare a voturilor: 
A. Secția de votare nr. 1 (profil electric și profil construcții) - Cluj Napoca: 
 - Prof.dr.ing. Danescu Radu Gabriel; 
 - Conf.dr.ing. Moga Ligia Mihaela; 
 - Isac Mihai Dorin- student; 
 
 



 

 

 
 

B. Secția de votare nr. 2 (profil mecanic) - Cluj Napoca: 
- Prof.dr.ing. Ciupan Cornel; 
- Conf.dr.ing. Vermeșan Horatiu; 
- Cerghizan Andrei Vlad- student; 

C. Secția de votare nr. 3 (CUN Baia Mare): 
- Lector. Dr. Tohătan Ioan Ștefan; 
- Lector dr. Vele Cristian Liviu; 
- Buda Andrei- student. 
 

7. Calendarul privind continuarea procesului electoral in UTCN: 
 

 
8. Se introduce ANEXA nr. 21/1, reprezentând MODEL DE PROCES-VERBAL PRIVIND 

NUMĂRAREA VOTURILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL SENATULUI 
UTCN/LOCATIE, astfel: 
 
 

Vineri 05.06.2020 
ora 1200 

Sala Senatului UTCN  

Întâlnirea candidaților pentru funcția de rector cu președintele 

Senatului UTCN și cu BE al UTCN. Deschiderea plicurilor.  

Publicarea pe site-ul UTCN a documentelor solicitate pentru funcția 

de rector (candidatură, CV-ul, planul managerial). 

Miercuri 10.06.2020 

 

Ședința de Senat (on-line) pentru validare candidați la funcția de rector 

(termen final de vot 10.06.2020 ora 8:00).  

 

Joi 11.06 - Marți 16.06.2020 

ora 2400 
 

Întâlniri ale candidaților pentru funcția de rector cu alegătorii (on-line/ 

alte variante). 

Joi 18.06.2020 

Alegerea președintelui Senatului universitar (turul 1), interval orar 

9:00-16:00. 

Alegeri pentru funcția de rector (turul 1), interval orar 9:00-16:00. 

Luni 22.06.2020 

 (dacă este cazul) 

Alegerea presedintelui Senatului universitar (turul 2), interval orar 

9:00-16:00. 

Alegeri pentru funcția de rector (turul 2), interval orar 9:00-16:00.  

Vineri 19.06.2020, ora 1400 

Marți 23.06.2020, 

(dacă este cazul) ora 1400 
 

 

 

Ședința Senatului UTCN pentru validarea alegerii rectorului. 

Iunie 2020 Noul rector preia mandatul. 

După confirmarea rectorului se va stabili calendarul pentru finalizarea procesului electoral din UTCN. 



 

 

ANEXA 21/1 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca                           
Secția de votare.............................. 
L.S. 

PROCES-VERBAL privind numărarea voturilor 
 
în ședința de alegeri a SENATULUI UTCN, din data de ____________________ 
 

 pentru funcția de PREŞEDINTE AL SENATULUI UTCN 

   Turul de scrutin: ________________ 
 

Efectiv: _______     Prezenți: _______  
Voturi valabil exprimate: _______   Voturi nule: _______ 
Voturi albe: _______    Buletine de vot nefolosite și anulate: _______ 
 

LISTA CANDIDAŢILOR 
în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute: 

 

Nr.crt. Numele și prenumele candidatului 
Număr de 

voturi 
„PENTRU” 

Observații 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Reprezentantul BE al UTCN 

Numele și prenumele Semnătura 

  

 
Membrii biroului electoral de ședință 

Nr.crt. Numele și prenumele Semnătura 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

          Preṣedinte, 
              Prof.univ.dr.ing. Nicolae BURNETE 
 

Consilier juridic,            Secretar principal, 
    Daniel STAN                   Ing. Maria-Liana FENEȘAN 


