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Biroul Electoral 

Informaţii referendum 

 

1. În data de  02.07.2015 , orele 8:00 – 20:00,  în Aula ,,Sergiu T. 

Chiriacescu” se organizează referendumul pentru alegerea modalităţii 

de desemnare a rectorului  Universitatii Transilvania din Braşov. 

La Referendum aveţi de ales una din următoarele modalităţi:  

1) modalitatea de  desemnare a rectorului prin votul  secret, direct şi 

universal al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare 

(angajate pe perioadă nedeterminată) din cadrul universităţii şi al 

reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile 

facultăţilor; 

2)  pe baza unui concurs public, în baza metodologiei aprobată de 

senatul nou ales al universităţii, în conformitate cu OMECS nr. 

3751/29.04.2015 şi a Hotărârii Senatului nr. 36 din 04.06.2015.  

     Rezultatul referendumului va fi comunicat pe intranet tuturor membrilor 

comunităţii academice.       

În cazul nevalidării referendumului, urmare a neparticipării majorităţii 

simple al persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare, s-a stabilit 

data de 03.07.2015 pentru organizarea unui nou referendum.  

Dezbaterile publice pentru informarea comunităţii academice privind 

modalitatea de desemnare a rectorului, vor avea loc în zilele de 23.06. 2015 

şi 30.06.2015, orele 12:00, în Aula ,,Sergiu T. Chiriacescu”.  
 

2. Data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea 

comunităţii academice privind modalitatea de desemnare a Rectorului 

Universităţii Transilvania din Braşov: 23.06 şi 30.06.2015, orele 12:00, în 

Aula ,,Sergiu T. Chiriacescu”. 
 

3. La vot participă cadrele didactice şi de cercetare titulare, studenţii din 

Consiliile facultăţilor şi din Senatul universitar. 

 

4. Persoanele care se prezintă la vot se vor legitima obligatioriu cu buletin de 

identitate, carte de identitate sau paşaport. 



 

 

5. Repartizarea facultăţilor pe secţii de votare: 

Secţia 1 de vot: 

- Inginerie Mecanică 

- Inginerie Tehnologică şi Management Industrial 

- Ingineria Lemnului 

- Construcţii 

- Alimentaţie şi Turism 

- Litere 

- Medicina 

- Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

- Muzica. 

 

Secţia 2 de vot: 

 

- Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

- Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

- Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

- Design de Produs şi Mediu 

- Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 

- Matematică şi Informatică 

- Drept 

- Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 

- Sociologie şi Comunicare. 

 

 

 

Preşedinte Birou Electoral, 

Conf.univ.dr.ing. Arthur OLÁH 
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