
         
 

   

  Informaţii utile privind modul de votare  

  

1. Alegerea membrilor Senatului – cadre didactice şi a Rectorului 

Universităţii Transilvania din Braşov (primul tur) va avea loc în ziua de 17 

februarie 2012, în cele două centre de votare înfiinţate în Aula "Sergiu T. 

Chiriacescu" a Universităţii, între orele 8.00 şi 20.00. 

  

2.  Împărţirea facultăţilor pe cele două Centre de votare vor fi afişate vizibil 

la intrarea în Centrele de votare.  

 

3. La vot se pot prezenta persoanele care se regăsesc pe Listele corectate 

votanţi - cadre didactice, cercetători, studenţi, postate pe site-ul 

universităţii şi afişate la intrarea în cele două Centre de votare.  

 

4. Persoanele care se prezintă la vot se vor legitima obligatoriu cu cartea de  

identitate sau buletin de identitate. Seria şi numărul acestor documente vor fi  

înregistrate de membrii celor două comisii pe listele de votanţi. şi vor rămâne 

la comisie până când se depun buletinele de vot în urne şi se predă ştampila  

comisiei. 

  

5. Fiecare votant va primi de la comisie două buletine de vot, unul pentru 

Senat şi unul pentru funcţia de Rector cu ştampila Alegeri 2011-2012, şi o 

ştampilă cu inscripţia Votat UTBv. Votantul va semna pentru pentru 

preluarea buletinelor şi a ştampilei. 

  

6. Se interzice prezenţa concomitentă a două persoane în aceeaşi cabină de 

vot.  

 

7. După exercitarea votului în cabinele de vot, buletinele de vot se împăturesc 

în două şi se întroduc în urnele corespunzătoare, iar ştampila se predă 

comisiei, care va restitui cartea sau buletinul de identitate. 

  

8. În cazul buletinului de vot pentru alegerea membrilor şi membrilor 

supleanţi cadre didactice pentru Senat, exprimarea votului se face prin 

aplicarea ştampilei Votat UTBv pe buletinul de vot. Voturile se anulează 

dacă buletinul de vot se află în oricare din situaţiile:  

• Nu este aplicată ştampila Alegeri 2011-2012,  

• Nu este aplicată ştampila Votat UTBv,  

• Există mai mult decât o ştampilă Votat UTBv aplicată,  
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• Apar menţiuni suplimentare.  

 

9. În cazul buletinului de vot pentru alegerea Rectorului, exprimarea votului 

se face prin aplicarea ştampilei Votat UTBv în dreptunghiul conţinând 

numele candidatului ales. Voturile se anulează dacă buletinul de vot se află în 

oricare din următoarele situaţii:  

• Nu este aplicată ştampila Alegeri 2011-2012,  

• Nu este aplicată ştampila Votat UTBv,  

• Ştampila Votat UTBv nu este aplicată în interiorul unui dreptunghi,  

• Există mai mult decât o ştampilă Votat UTBv aplicată,  

• Apar menţiuni suplimentare. 

  

10. După primul tur se trece la numărătoarea voturilor doar dacă Biroul 

Electoral a constatat îndeplinirea cvorumului, adică dacă la vot s-au prezentat 

cel puţin 2/3 din numărul total de votanţi.  
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