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Modalitatea de desemnare a rectorului UPB

prin concurs public;

pe bază de alegeri generale, prin vot

universal, direct, secret și egal
2

1



Au drept de vot 

toate cadrele didactice / de cercetare care

au calitatea de titular in UPB;

reprezentanții studenților din senatul

universitar / consiliile facultăților.
2
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Cadru didactic titular1

titlu obținut prin concurs pe perioada

nedeterminata [publicare in MO];

inclusiv personalul menținut in calitate de

titular conform prevederilor Art. 289.6, in

condițiile LEN 1/2011, cu modificările si

completările ulterioare, in anul univ. 2018-

2019.

b

a



Cercetator stiintific titular1

titlu obținut prin concurs, publicat in MO, Validat de

Senatul UPB, Confirmat de CNATDCU, acordat prin

OMEN, angajat pe perioada nedeterminata in UPB

a



Reprezentanții studenților2

a
1. Baciu Ionuț Cătălin

2. Caplescu Mihai

3. Debruyker Mihai

4. Diorduc Sorin

5. Ghinea Roberta

6. Iordache Andreea

7. Odica Florin Alexandru

8. Preoteasa Mihail

9. Sandu Gabriel

10. Sirbu Robert

11. Tunsoiu Cristina

1. Costea Mihaela

2. Cotirta Roxana

3. Dragan Petrut

4. Geambasu Cătălin

b



Când se desfășoară Referendumul?#

Luni 22.04.2019,a

Intervalul orar 09.00 – 16.00.
b



Cvorum / validarea/b

cel puțin jumătate plus unu din numărul
persoanelor cu drept de vot înscrise pe
listele de votare.

a

cu majoritatea simplă a voturilor valabil

exprimate
b



Dar dacă nu este validat ?a/b

Se repetă Miercuri, 08.05.2019, 

în intervalul orar 09.00 – 16.00;

a

Rata de participare nu mai este un criteriu

de validare.

b



Ambele scrutine:a/b

Se realizeaza in cadrul aceleiași secții de 

votare: CD008;

a

Vor avea operațiunile electorale îndeplinite

de către aceleași birouri electorale.

b



Birouri electoralea/b

UPB;a

IMST.b



Birou electoral UPBa/b

organism imparțial la nivel de universitate, 
este responsabil cu organizarea și 
desfășurarea referendumului, precum și cu 
validarea rezultatelor referendumului. 

a

Burileanu Corneliu – ETTI

Darie George – Energetică

Navrapescu Valentin - Inginerie Electrică

Riposan Iulian – Știința si Ingineria Materialelor

Țăpuș Nicolae – Automatică și Calculatoare

Hodrea Andreea Raluca - jurist

Dediu Vlad – reprezentant studenți

Corocăescu Mihai – Secretariat tehnic / R 216.

b



Birou electoral IMSTa/b

Este responsabil cu organizarea și desfășurarea 
referendumului pe secții de votare. 

a

Severin Irina – ICTI

Nicolescu Adrian – RSP

Ionescu Nicolae - TCM

Vlasceanu Daniel - RM

Sirbu Robert - Valentin – Reprezentant studenti

c

Componența nominală a birourilor electorale ale
secțiilor de votare este stabilită de către consiliile
facultăților si avizată de către Biroul Electoral al
UPB.

b



Secții de votare in UPB#

Splaiul Independenței nr. 313 [NL] – 12 secții;a

Str. Gheorghe Polizu nr. 1-7 [Polizu] – 2 secții.c

B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3 [Complex Leu] – 1 secție;b



Senatul UPB#

desemnează decanatele facultăților si
DFCDSSU să organizeze minim o dezbatere
publică pentru informarea comunității
academice asupra referendumului și
implicațiilor care decurg din acesta, in
funcție de necesitățile fiecărei facultăți

a



Dupa vot#

Biroul Electoral al UPB va înainta copiile listelor
electorale, respectiv listele electorale utilizate în
cadrul secției de votare, Consiliului de
Administrație al UPB, care le va verifica în vederea
depistării eventualelor voturi multiple sau
necorelării între situațiile prezentate, în termen de
15 zile de la data referendumului.

a

În situația în care Consiliului de Administrație al
UPB va constata existența unor persoane care și-au
exercitat votul de două sau mai multe ori, va sesiza
organele de urmărire penală.

b



Rezultate#

Senatul UPB primește rezultatele
centralizate de la Biroul Electoral al
universității, validează rezultatele și le
comunică publicului, prin intermediul
paginii web, precum și Ministerului
Educației Naționale.

a



In final#

Va multumim!a


