METODOLOGIA ȘI CALENDARUL PROCESULUI ELECTORAL
PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR ÎN VEDEREA NEGOCIERII ȘI ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Dispoziții generale
1. Procesul electoral va respecta principiile de bază ale Regulamentului electoral privind constituirea și alegerea
structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
2. În urma procesului electoral vor fi aleși doi reprezentanți ai personalului didactic și un reprezentant al
personalului TESA (didactic auxiliar și nedidactic) pentru negocierea și încheierea Contractului Colectiv de
Muncă la nivelul UMFT.
3. Candidații trebuie să întrunească majoritatea simplă a voturilor legal exprimate pentru a fi declarați câștigători
(50% + 1 din numărul total de voturi legal exprimate).
4. Procesul electoral este valid dacă prezența la vot constituie majoritate simplă a salariaților cu drept de vot din
cadrul UMFT (50% + 1 din numărul total de salariați).
5. Prin numărul total de salariați se înțelege toți salariații Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara care au contract individual de muncă activ în data alegerilor.
6. Pentru alegerea reprezentanților salariaților au drept de vot toți salariații Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, indiferent de forma de angajare.
7. Depunerea candidaturilor se face prin adresă scrisă la Direcția Resurse Umane, prin Registratura universității
și poate candida orice salariat din cadrul UMFT cu capacitate deplină de exercițiu.
8. Vor fi declarați câștigători primii doi salariați - cadre didactice cu numărul cel mai mare de voturi și primii doi
salariați – didactic auxiliar și nedidactic cu numărul cel mai mare de voturi, cu condiția obținerii a cel puțin 50%
+ 1 din numărul total de voturi legal exprimate.
9. Mandatul candidaților declarați câștigători este de 2 (doi) ani.
Organizarea procesului electoral
10. La nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin decizie a Rectorului, se
stabilește Comisia electorală.
11. Procesul electoral se desfășoară la sediul fiecărui departament al facultăților și la sediul fiecărei structuri
organizatorice administrative (direcție, departament, serviciu, birou) și este gestionat de conducătorul structurii
respective (director de departament, șef serviciu, șef birou).
12. Comisia electorală transmite conducătorilor structurilor organizatorice buletinele de vot și lista persoanelor
cu drept de vot.
12. Buletinele de vot (utilizate și neutilizate) precum și listele cu persoanele cu drept de vot se transmit de către
conducătorul structurii organizatorice Comisiei electorale în cel mult 2 zile după finalizarea procesului electoral.
13. Comisia electorală centralizează buletinele de vot și listele cu persoanele cu drept de vot, numără voturile și
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afișează rezultatele alegerilor la sediul universității și pe site-ul web al universității.
Procedura de vot
14. Pe buletinele de vot vor fi trecuți toții candidații, în ordine alfabetică.
15. Dintre candidaturile depuse, vor fi aleși 2 reprezentanți ai cadrelor didactice și 2 reprezentanți ai personalului
didactic auxiliar și nedidactic (TESA).
16. Pe buletinele de vot vor fi tăiate cu o linie transversală persoanele cărora nu se dorește acordarea votului.
Dispoziții finale
17. După centralizarea și numărarea voturilor, Comisia electorala afișează rezultatele alegerilor.
18. Candidații care consideră că au fost nedreptățiți în procesul electoral, pot depune contestați referitoare la
renumărarea voturilor.
19. După afișarea rezultatelor finale se va proceda la inițierea negocierilor privind încheierea Contractului
Colectiv de Muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
20. Anexa 1 – Calendarul de desfășurare a procesului electoral.
Anexa 1

CALENDAR
21 noiembrie – 25 noiembrie
2016

Depunerea candidaturilor (termen limită 25 noiembrie 2016, ora 15.00)

25 noiembrie 2016

Afișarea listei candidaților pe site-ul universității

25-29 noiembrie 2016

Transmiterea buletinelor de vot și a Listelor cu persoane cu drept de vot

5-13 decembrie 2016
14 decembrie 2016

Desfășurarea alegerilor la sediul departamentelor/structurilor
organizatorice
Transmiterea buletinelor de vot și a Listelor cu persoane cu drept de vot
Comisiei electorale

15 decembrie 2016

Afișarea rezultatelor alegerilor

16 decembrie 2016

Depunerea contestațiilor

19 decembrie 2016

Rezolvarea contestațiilor

19 decembrie 2016

Afișarea rezultatelor finale

după data de 19 decembrie 2016

Inițierea negocierilor pentru încheierea contractului colectiv de muncă
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