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CALENDARUL GENERAL 
privind procesul de organizare a Referendumului din cadrul UMFT 

 

9 iunie 2015 Ședința Senatului Universitar pentru: 

- aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului  pentru alegerea 

modalității de desemnare a rectorului Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara 

- desemnarea componenței Biroului Electoral Universitar 

- aprobarea Calendarului general privind procesul de organizare a Referendumului 

din cadrul UMFT 

- aprobarea datei și locului organizării referendumului 

 

10 iunie – 9 iulie 2015 Perioadă de informare publică cu privire la data și obiectul referendumului 

- dezbateri publice în fiecare miercuri, în perioada 10 iunie – 9 iulie, de la ora 

17.00 în Sala Senatului 

- Biroul Electoral Universitar este responsabil cu organizarea și realizarea 

informării publice 

 

25 iunie 2015 Transmitere către Ministerul Educației și Cercetării Științifice a următoarele 

date: 

- 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 

și de cercetare cu drept de vot și total studenți cu drept de vot; 

- copie a hotărârii senatului prin care se stabilesc data și locul organizării 

referendumului; 

- data de publicare pe site-ul propriu a informațiilor privind calendarul de 

desfășurare a referendumului; 

- data și locul desfășurării dezbaterilor publice pentru informarea comunității 

academice 

 

26 iunie 2015 Afișarea listelor de vot 

 

26 iunie 2015 – 6 iulie 2015 Depunerea și soluționarea contestațiilor privind componența listelor de vot 

 

7 iulie 2015 Afișarea listelor finale de vot  

10 iulie 2015 - Scrutinul I al Referendumului, orele 8.00 – 20.00 în Amfiteatrul Farmacie 

din Căminul 1-2, Piața Eftimie Murgu nr. 2 

- Numărarea voturilor  

* primul scrutin al referendumului va fi valid doar dacă se vor prezenta la vot 

jumătate plus unu din totalul persoanelor cu drept de vot de pe listele electorale; 

în caz contrar se va organiza și al doilea scrutin de vot la care rata de participare 

la vot nu va mai reprezentă un criteriu de validare 

13 iulie 2015 Validarea rezultatelor referendumului de către Senatul universitar** 

Comunicarea rezultatelor Referendumului validate de către Senatul 

universitar comunității academice și conducerii Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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17 iulie 2015 - Scrutinul II al Referendumului (dacă este cazul) 

- Numărarea voturilor (dacă este cazul) 

* în cazul celui de-al doilea scrutin rata de participare la vot nu mai este criteriu 

de validare 

 

20 iulie 2015 Validarea rezultatelor referendumului de către Senatul universitar** 

Comunicarea rezultatelor Referendumului validate de către Senatul 

universitar comunității academice și conducerii Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice 

  

 

 

 
** Elaborarea și aprobarea Metodologiei privind procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de 

conducere din cadrul UMFT de către Senatul Universitar 

   Elaborarea și aprobarea Calendarului de alegeri a structurilor și funcțiilor de conducere 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/

