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CALENDARUL GENERAL
privind procesul de organizare 

^ 
Referendumului din cadrul UMFT

APRiSBAT
C0NSILIUL DE Alli\il NISTRATIE

I

13 iuni
19 iuni

$edinfa Senatului Universitar pentru:
- realizarca gi aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului pentru
alegerea modalitdlii de desemnare a rectorului (Jniversitdlii de Medicind Ei
Farmacie,, Victor Babe; " din Timiqoara
- desemnarea componenlei Biroului Electoral Universitar
- aprobarea Calendarului general privind procesul de organizare a Referendumului
din cadrul UMFT
- aprobarea datei qi locului organizdrii referendumului

17 iunie 2019 Perioadi de informare publicl cu privire la data;i obiectul referendumului
- dezbateri publice in fiecare miercuri, in perioada 13 mai - 17 iunie 2079, dela
ora 17.00 in Sala Senatului
- Biroul Electoral Universitar este responsabil cu organizarea qi realizarea
inform[rii publice

2019 Transmitere citre Ministerul Educaliei Na{ionale a urmitoarele date:
- numdrul total al persoanelor cu drept de vot din universitate, care sunt chemate
sd participe la referendum, defalcat pe categorii: total numlr de personal didactic
gi de cercetare cu drept de vot ;i total studenli cu drept de vot;
- copie a hotlrdrii senatului prin care se stabilesc data qi locul organizdrii
referendumului;
- data de publicare pe site-ul propriu a informaliilor privind calendarul de
desfdqurare a referendumului;
- data gi locul desftgur[rii dezbaterilor publice pentru informarea comunitdtii
academice

Afiparea listelor de vot

2019 - 12 ittmie2Dl9 Depunerea qi solulionarea contestafiilor privind componenta listelor de vot

b 2019 Afiparea listelor finale de vot
b 2019 - Scrutinul I al Referendumului, orele 8.00 - 20.00 in Amfiteatrul Farmacie

din Clminul l-2,Piala Eftimie Murgu nr. 2
- Numirarea voturilor
* primul scrutin al referendumului va fi valid doar dacd se yor plezenta la vot

iumdtate plus unu din totalul persoanelor cu drept de yot de pe listele electorale,'
in caz contrar se va organiza ;i al doilea scrutin de vot la care rata de participare
la vot nu va mai reprezentd un criteriu de validare

2019 Validarea rezultatelor referendumului de citre Senatul universitar""
Comunicarea rezultatelor Referendumului validate de cltre Senatul
universitar comunitfllii academice qi conducerii Ministerului Educa{iei
Na{ionale

2, Timisoara, cod 300041, Romdnia ttt Tel/fax: (40)256204250 ttt www.umft.ro
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e2019 - Scrutinul II al Referendumului (dacd este cqzul)
- Numirarea voturilor (dacd este cazul)
* tn cqzul celui de-ql doilea scrutin ratq de pqrticipare la vot nu mqi este criteriu
de validare
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