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CAPITOLUL 1.  Dispoziţii generale 
 
Art. 1 (1) Alegerile care face obiectul prezentei metodologii se organizează la Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca, denumită în continuare UTCN. 
(2)   Obiectul alegerilor îl constituie stabilirea, prin vot universal, direct, secret şi egal, a: 

1. membrilor Consiliilor facultăţilor; 
2. membrilor Senatului UTCN;  
3. rectorului UTCN. 

 
Art. 2 (1) Au drept de vot toate cadrele didactice titulare1 şi cercetătorii titulari care sunt 

angajate/angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din cadrul 
universităţii, şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universităţii şi din Consiliile 
facultăţilor. 

(2) Pentru alegerea membrilor Consiliilor facultăţilor, persoanele înscrise pe listele de 
vot ale fiecărei facultăţi sunt chemate să se pronunţe prin tăierea de pe listele de 
candidaţi înscrişi pe buletinul de vot, a persoanelor neagreate. Listele de vot vor fi 
defalcate pe departamente şi vor avea inscripţionat, la fiecare departament, numărul 
de locuri repartizat. În acest caz se poate opta pentru mai multe variante valide, la 
fiecare departament.    

(3) Pentru alegerea membrilor Senatului universităţii, persoanele înscrise pe listele de 
vot ale facultăţii sunt chemate să se pronunţe prin tăierea de pe listele de candidaţi 
înscrişi pe buletinul de vot, a persoanelor neagreate. Listele de vot vor fi defalcate pe  
departamente şi vor avea inscripţionat, la fiecare departament, numărul de locuri 
repartizat pentru Senatul universităţii. În acest caz se poate opta pentru mai multe 
variante valide, la fiecare departament.    

(4) Pentru alegerea Rectorului, persoanele înscrise pe listele de vot ale UTCN sunt 
chemate să se pronunţe prin aplicarea ştampilei de vot pe o singură variantă dintre 
cele înscrise pe buletinul de vot.  

 
Art. 3  (1) Intervalul orar în care se desfăşoară procedurile de votare este 8.00 – 17.00.  

(2) Alegerile generale pentru Consiliile facultăţilor şi Senatul universităţii se desfăşoară 
în data de 9.03.2012, iar în caz de neprezentare la primul tur de scrutin a jumătate 
plus unu dintre persoanele înscrise pe listele de vot, se desfăsoară al doilea tur de 
scrutin în data de 12.03.2012. La cel de-al doilea tur de scrutin, rata de participare nu 
mai este un criteriu de validare. 

                                                 

1. Cadru didactic titular - Cadrul didactic care ocupă o funcţie didactică în universitate, 
obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii. Personalul 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 cadre 
didactice şi de cercetare asociate. 

 



 (3) Se consideră validaţi ca membri ai Consiliului facultăţii şi Senatului universităţii, 
candidaţii cu cel mai mare număr de voturi de la fiecare departament, în limita 
locurilor alocate. 

 
Art. 4  (1) Alegerile generale pentru funcţia de Rector se desfăşoară în data de 12.04.2012, iar în 

caz de neprezentare la primul tur de scrutin a jumătate plus unu dintre persoanele 
înscrise pe listele de vot, se desfăsoară al doilea tur de scrutin în data de 19.04.2012. 
La cel de-al doilea tur de scrutin, rata de participare nu mai este un criteriu de 
validare. 

 (2) Rezultatul alegerilor se stabileşte cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. 
 
 

CAPITOLUL 2.  Organizarea alegerilor 
 
Art. 5 (1)  La nivelul fiecărei facultăţi se organizează câte o secţie de votare pentru alegerile 

membrilor Consiliilor facultăţii şi Senatul universităţii. 
(2)  Pentru alegerile generale la nivelul UTCN se organizează 3 secţii de votare: Hol, str. 

Bariţiu 25 şi Hol, Bulevardul  Muncii 103-105 şi Baia Mare. 
 
CAPITOLUL 3. Organisme responsabile cu desfăşurarea alegerilor 
 
Art. 6 (1) Comisia electorală a UTCN, organism imparţial la nivel de universitate, este 

responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi validarea 
rezultatelor acestora. Componenţa nominală a Comisiei electorale a UTCN este 
stabilită de către Senatul universităţii, pe baza propunerilor făcute de către facultăţi. 
Componenţa nominală a Comisiei electorale a UTCN şi sediul acesteia pe perioada 
de organizare a alegerilor sunt prevăzute în Anexa 1 la prezenta metodologie. 
Senatul UTCN aprobă un colectiv de rezervă din rândul cadrelor didactice şi al 
studenţilor, aflat la dispoziţia Comisiei electorale a UTCN, pentru asigurarea 
funcţionării secţiilor de votare.  

(2) Comisiile electorale ale fiecărei facultăţi sunt numite de Consiliile facultăţilor. În 
aceste comisii vor fi reprezentate toate departamentele facultăţii. Fiecare comisie 
electorală din facultăţi îşi desemnează un preşedinte şi un reprezentant în Comisia la 
nivel de universitate.  

(3) În termen de 24 de ore de la investire are loc prima şedinţă a Comisiei electorale a 
UTCN în care se desemnează preşedintele şi locţiitorul acestuia. 

(4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Comisiei electorale a UTCN 
este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau 
penală, după caz. 

(5) Comisia electorală a UTCN îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei 
metodologii completată cu dispoziţiile legale incidente. Comisia electorală a UTCN 
este responsabilă pentru următoarele acţiuni: 

a) întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot; 
b) afişarea listelor de vot arondate pe secţii; 
c) aducerea la cunoştinţă publică a locaţiei secţiilor de votare; 
d) verificarea urnelor de vot care sunt apoi sigilate prin aplicarea ştampilei de 

control; 
e) permite accesul în secţia de votare a persoanelor înscrise pe listele de vot; 
f) în timpul procesului de vot, verifică identitatea alegătorului şi semnătura 

acestuia pe listele de votanţi; 
g) numărarea şi centralizarea voturilor; 
h) întocmirea proceselor verbale; 



i) comunicarea rezultatului alegerilor 
(6) Comisia electorală a UTCN lucrează în prezenţa majorităţii membrilor şi ia decizii cu 

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

(7) Comisia electorală a UTCN este responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pe secţii de votare.  

 
CAPITOLUL 4. Alegătorii 
 
Art. 7  (1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale UTCN. 

(2) Listele de vot ale UTCN conţin: numărul curent, nume, prenume, CNP, 
facultatea/departamentul. Listele afisate public nu vor contine CNP, conform Legii 
677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. 

(3) Afişarea listelor de vot se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea declanşării 
votului. 

(4) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Întâmpinările împotriva 
omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la 
Comisia electorală a UTCN, aceasta fiind obligată să se pronunţe pe loc sau în cel 
mult 24 de ore de la înregistrare. 

(5) Cu 3 zile înainte de data de organizare a alegerilor, nu se mai fac modificări ale 
listelor de vot. 

(6) Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează: carte de 
identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport pentru 
cetăţenii străini titulari sau în cazul pierderii cărţii de identitate/buletinului de 
identitate/cărţii de identitate provizorii. 

 
 
CAPITOLUL 5. Desfăşurarea alegerilor 
 
Art. 8 (1)  Pe buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliilor facultăţilor se elimină prin 

tăierea de pe liste persoanele neagreate. 
(2) Pe buletinele de vot pentru alegerea membrilor din Senatul UTCN, se elimină prin 

tăierea de pe liste a persoanelor neagreate. 
(3) Pe buletinele de vot pentru alegerea rectorului UTCN se aplică ştampila de control a 

Comisiei electorale a UTCN. Alegătorii aplică ştampila „VOTAT” pe o singură 
variantă dintre cele înscrise pe buletinul de vot. 

(4)  La nivelul fiecărei secţiei de votare vor exista 5 ştampile de vot cu inscripţia 
„VOTAT” şi una cu inscripţia „ANULAT”. 

 
Art. 9  (1) Secţiile de votare se închid la orele 17.00. Au dreptul să voteze toţi alegătorii care se 

aflau în secţia de votare la ora închiderii secţiei; 
(2) După încheierea votului se anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. 

Anularea se realizează prin aplicarea ştampilei „ANULAT”; 
(3)  Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate; 
(4) Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se 

consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale; 
(5) Se adună buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultă din listele electorale, cu 

buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu 
numărul de buletine primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul-
verbal.  

(6) În cazul în care suma nu se verifică, membrii Comisiei electorale a UTCN pot avea 
opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal; 



(7) La alegerile membrilor Consiliilor facultăţilor şi a Senatului universităţii, operaţiunile 
de deschidere a urnelor, de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor în 
procesele verbale se realizează la sediul Comisiei electorale din fiecare facultate. 

(8) La alegerile generale pe universitate pentru funcţia de rector, se va proceda după cum 
urmează: 
- după închiderea secţiilor de votare, membrii din comisie delegati pentru votare la 

Cluj vor efectua operaţiunea de numărare a voturilor la sediul central al Comisiei 
electorale a UTCN; 

- membrii din comisie delegati pentru votare la Baia Mare vor proceda la 
numărarea voturilor şi consemnarea rezultatului într-un proces-verbal, care se va 
transporta apoi, împreună cu buletinele de vot şi toate documentele aferente la 
sediul central al Comisiei electorale a UTCN şi se va proceda la cumularea 
rezultatelor şi întocmirea procesului verbal final. 

 (9) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate, se fac 
pachete separate. 

(10) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a Comisiei electorale a 
UTCN, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau, în cazul alegerii 
rectorului, la care ştampila este aplicată pe mai multe nume înscrise în buletin, ori în 
afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

(11) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind 
valabilitatea votului, se va decide statutul acestora ţinând cont de părerea majorităţii 
membrilor Comisiei electorale a UTCN. 

(12) Procesele-verbale se semnează conform formularelor din regulament şi vor purta 
ştampila de control. 

(13) Contestaţiile se prezintă preşedintelui Comisiei electorale a UTCN. 
(14) Preşedintele Comisiei electorale a UTCN hotărăşte, de îndată, asupra contestaţiilor a 

căror rezolvare nu poate fi întârziată. 
 
CAPITOLUL 6. Rezultatele alegerilor 
 
Art. 10 (1) Comisia electorală a UTCN centralizează toate informaţiile cu privire la alegerile 

generale, la nivel de universitate;  
(2) Comisia electorală a UTCN completează câte un proces-verbal privind consemnarea 

rezultatului alegerilor, după modelele anexate regulamentului de alegeri. 
(3) O copie a procesului-verbal rămâne la sediul Comisiei electorale a UTCN şi poate fi 

pusă, la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2001. 
 

CAPITOLUL 7. Dispoziţii finale 
 
Art. 11 (1) Biroul Senatului, Comisiile electorale ale facultăţilor şi Comisia electorală a UTCN 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei metodologii. 
(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, precum şi ştampilele de la 

secţiile de votare se depun spre arhivare la Comisia electorală a UTCN. Perioada de 
păstrare este de 5 ani. 

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul UTCN, în şedinţa din 24.02.2012. 
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