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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Senat 

 

 

 

PROCEDURA 

 

pentru desfășurarea alegerii Biroului Executiv al Senatului pentru mandatul 2020-2024, în baza 

Regulamentului de Alegeri, aprobat prin Hotărârea Senatului (HS) nr. 453/05.07.2019, în condițiile 

existenței stării de alertă și a restricțiilor privind adunările publice impuse de către autoritățile de resort 

 

 

Capitolul I  

Art.1.  

(1)  Biroul Executiv al Senatului Universității POLITEHNICA din București (UPB) este constituit din 

Președinte, 3-4 Vicepreședinți și un Cancelar (cf. art. 106 - Regulament Alegeri UPB). 

(2) În conformitate cu art. 116 din Regulamentul de alegeri UPB o facultate poate avea, de regulă, un singur 

reprezentant în cele două structuri executive de conducere (Biroul Executiv al Senatului, Biroul 

Executiv al Consiliului de Administrație). 

Art.2. Alegerea Biroului Executiv al Senatului se realizează prin vot universal, direct şi secret al celor 124 

de membri ai Senatului, aleși de către structurile academice și studenți, în condițiile legii, alegeri validate 

de către Senatul UPB, prin HS nr. 611 din 11 martie 2020 (www.upb.ro, Universitate, Conducere, Senat, 

Membrii Senatului). 

Art.3.  

(1) În conformitate cu art. 106 din Regulamentul de Alegeri UPB, pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la 

art. 1, membrii Senatului UPB își pot exprima intenția de a candida prin prezentarea unei declarații de 

intenții, conform Anexei I la prezenta Procedură, însotiță de Curriculum Vitae (CV).  

(2) Candidaturile se vor depune, separat pentru cele 3 funcții ale Biroului Executiv al Senatului (Președinte, 

Vicepreședinte, Cancelar) până la data de 17 iunie 2020, ora 14:00, în Rectorat, sala R.207, Cancelaria 

Senatului, după înregistrare la Registratura UPB pe suport hârtie și electronic și pe e-mail la adresa 

alegeri.senat@upb.ro.   

Art.4. Se poate depune o singură candidatură, pentru una dintre cele 3 funcții, cu menționarea acesteia. 

Art.5. Candidaturile vor fi anunțate pe website-ul UPB, secțiunea „Alegeri în UPB 2020-2024”, până 

Miercuri, 17 iunie 2020, ora 16:00. 

Art.6. Alegerea Biroului Executiv al Senatului va avea loc Joi, 18 iunie 2020. 

Art.7. 

(1) Votul se desfășoară în data de 18 iunie 2020. Intervalul orar în care se desfășoară procedura de votare 

http://www.upb.ro/
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este 10:00 – 15:00. Senatorii vor fi programați pentru a vota în ordinea facultăților.  

(2) Logistica desfășurării alegerilor va fi asigurată de către Direcția Generală Administrativă, cu 

respectarea măsurilor de siguranță sanitară în vigoare. Direcția Generală Administrativă va anunța 

programarea facultăților până cel târziu 15 iunie 2020, ora 16:00. Informațiile vor fi afișate pe website-ul 

UPB la secțiunea „Alegeri în UPB 2020-2024” și vor fi trimise membrilor Senatului.  

Art.8.  

(1) Sunt declarați câștigători candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi. Candidații trebuie să 

obțină minim jumătate plus unu din numărul voturilor senatorilor prezenți, în condițiile îndeplinirii 

cvorumului de ședință legal de 2/3 din efectivul senatului (minim 83 votanți).  

(2) Rezultatul alegerilor va fi anunțat pe website-ul UPB la secțiunea „Alegeri în UPB 2020-2024”, Joi, 18 

iunie 2020, până la ora 17:00. De asemenea, se va comunica odată cu rezultatul alegerilor și dacă mai este 

necesar un al doilea tur de scrutin. 

Art.9.  

(1) În cazul în care nu s-a întrunit cvorumul de ședință legal, sau în cazul în care doi candidați obțin același 

număr de voturi, peste numărul prevăzut la art.1 alin (1), se va organiza un nou vot în ziua de vineri 19 

iunie 2020, în aceleași condiții, cu participarea acelor candidați care au abținut număr egal de voturi.  

(2) În cazul în care nici un candidat pentru fiecare din funcțiile de președinte, vicepreședinte sau cancelar al 

Senatului nu a obținut minim jumătate plus unu din numărul senatorilor prezenți, se va organiza un nou vot 

în ziua de vineri 19 iunie 2020, în aceleași condiții. În acest caz, termenul de depunere al candidaturilor 

este 18 iunie 2020, ora 21:00.   

(3) Noile candidaturi vor fi anunțate pe web-site-ul UPB, secțiunea „Alegeri în UPB 2020-2024”, în data 

de 18 iunie 2020 ora 22:00. 

(4) Noile candidaturi se vor depune online la adresa de e-mail: alegeri.senat@upb.ro. 

(5) În cazul în care nici în ziua de 19 iunie 2020, nu s-a întrunit cvorumul de ședință legal, în cazul în care 

doi candidați obțin același număr de voturi sau în cazul în care niciun candidat pentru fiecare din funcțiile 

de președinte, vicepreședinte sau cancelar al Senatului nu a obținut minim jumătate plus unu din numărul 

senatorilor prezenți, se va organiza un nou vot la o dată ce va fi stabilită ulterior.  

Art.10. Rezultatul final al alegerilor Biroului Executiv al Senatului UPB va fi transmis rectorului 

universității, senatorilor și anunțat pe web-site-ul UPB la secțiunea „Alegeri în UPB 2020 - 2024” cel mai 

târziu în cursul zilei de vineri 19 iunie 2020. 

Art.11. Atribuțiile Biroului Executiv al Senatului UPB vor fi stabilite de Senat, prin Regulamentul de 

Funcționare a Senatului, care va fi adoptat pentru mandatul 2020-2024, conform art. 107 din Regulamentul 

de Alegeri UPB. 

Art.12. Organizarea procesului de votare pentru alegerea Biroului Executiv al Senatului este descrisă în 

capitolul II al prezentului document. 
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Capitolul II 

Art.13. 

(1) Votul pentru alegerea Biroului Executiv al Senatului se desfășoară în data de 18 iunie 2020. Intervalul 

orar în care se desfășoară procedura de votare este 10:00 – 15:00. Senatorii vor fi programați pentru a vota 

în ordinea facultăților. 

(2) Desfășurarea votului va avea loc în Holul AN, cu amplasarea câte unei urne pentru fiecare funcție din 

Biroul Executiv al Senatului, în zona centrală, precum și cabine de vot, votul desfășurându-se între orele 

10:00 - 15:00, prin planificarea facultăților în acest interval. 

(3) Direcția generală administrativă va comunica toate măsurile de siguranță sanitară necesare. Toți 

participanți la procesul electoral, precum și personalul administrativ suport au obligația de a respecta toate 

măsurile sanitare impuse. Nerespectarea măsurilor impuse atragere răspunderea în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

 

Comisia de numărare a voturilor 

Art.14.  

(1) Se constituie Comisia de numărare a voturilor, organism la nivelul Senatului UPB, responsabil cu 

organizarea și desfășurarea procesului de votare şi a rezultatelor acestuia.  

(2) Comisia de numărare a voturilor este formată din 5 persoane, dintre care un student. Componența 

nominală a Comisiei de numărare a voturilor este stabilită de către Senat prin vot, dintre propunerile 

facultăților. Fiecare facultate va putea face o propunere de cadru didactic, membru al Senatului, până la 

data de 15 iunie 2020, ora 12:00,  pe adresa de e-mail: alegeri.senat@upb.ro.   

(3) Membrii Senatului se vor exprima prin vot on-line asupra propunerilor, fiind desemnați candidații de pe 

primele 4 locuri, în ordinea descrescătoare a voturilor.  

(4) Celor patru membrii ai Comisiei de numărare a voturilor – cadre didactice, se adaugă studentul senator 

reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație.  

(5) Comisia de numărare a voturilor se întrunește în dimineața zilei de vot, 18 iunie 2020 cel târziu la ora 

08:00 Sala Radu Voinea (AN 010) și își desemnează președintele.  

(6) Comisia de numărare a voturilor îndeplinește toate atribuțiile care îi revin potrivit prezentei proceduri.  

Comisia de numărare a voturilor este responsabilă pentru următoarele acțiuni:  

a) elaborează formularul tipizat care se folosește la calculul rezultatului votului;  

b) numără voturile și consemnează rezultatul votului pentru alegerea membrilor Biroului Senatului; 

c) conduce operațiunile de votare și ia toate măsurile de ordine împreună cu Direcția Generală 

Administrativă, în localul secției de votare și în jurul acesteia; 

d) identifică și consemnează în tabele electorale participarea la vot; 

(7) Comisia de numărare a voturilor lucrează în prezența majorității membrilor și ia decizii cu votul 

majorității celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.  

mailto:alegeri.senat@upb.ro


 

Alegătorii  

Art.15.  

(1) Listele de vot ale membrilor Senatului UPB conțin: numărul curent, nume, prenume, facultatea. 

(2) Participantul la vot, membru al Senatului UPB se legitimează cu acte de identitate după cum urmează: 

carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, legitimație de serviciu, carnet 

de conducere.  

 

Desfășurarea votului  

Art.16. 

(1) Comisia de numărare a voturilor va redacta 3 buletine de vot, care vor cuprinde candidaturile pentru 

fiecare funcție, încadrate în câte un patrulater.  

(2) Fiecare membru al Senatului va primi cele 3 buletine de vot. Votul exprimat se va referi la o persoană 

sau niciuna - pentru funcția de Președinte, maximum 4 persoane sau niciuna - pentru funcția de 

Vicepreședinte și o persoană sau niciuna - pentru funcția de Cancelar, dintre persoanele înscrise pe 

Buletinele de vot, pentru funcțiile respective. 

(3) Pe buletinele de vot se aplică ștampila de control a Comisiei de numărare a voturilor. 

(4) La nivelul secției de votare vor exista 3 ștampile de vot. 

(5) Președintele Comisiei de numărare a voturilor are următoarele atribuții: 

a) se prezintă înainte de începerea votului la secția de votare unde face prezența membrilor Comisiei 

de numărare a voturilor, o consemnează și verifică urna de vot, care este apoi sigilată de către președintele 

Comisiei de numărare a voturilor prin aplicarea ștampilei de control; 

b) asigură afișarea la loc vizibil a orei de începere și a celei de încheiere a procesului de votare, 

permite accesul în secția de votare a persoanelor înscrise pe listele de vot; 

c) în timpul procesului de vot verifică, împreună cu membrii Comisiei de numărare a voturilor, 

identitatea alegătorului în conformitate cu prezenta metodologie; 

d) primește orice sesizări legate de procesul de vot și le soluționează; 

(6) Secția de votare se închide la orele 15:00. Au dreptul să voteze toți alegătorii care se aflau în secția de 

votare la orele 15:00. 

(7) Imediat după încheierea procedurii de vot, se trece la numărarea și validarea voturilor valabil 

exprimate, în sala Radu Voinea - AN010.  

(8) La toate operațiunile necesare de numărare a voturilor participă membrii Comisiei de numărare a 

voturilor.  

(9) După încheierea votului, președintele, în prezența membrilor Comisiei de numărare a voturilor, 

anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate. Anularea se realizează prin aplicarea ștampilei 

„ANULAT”. 
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(10) Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.  

(11) Se numără toți alegătorii din lista membrilor Senatului care au participat la vot și se consemnează 

numărul lor.  

(12) Buletinele de vot neutilizate și anulate și numărul alegătorilor care au participat la vot trebuie să 

corespundă cu numărul de buletine primite. Aceste date se consemnează în procesul verbal.  

(13) În cazul în care suma nu se verifică, opiniile membrilor Comisiei de numărare a voturilor se 

consemnează în procesul verbal.  

(14) Procesele verbale se semnează de către președinte precum și de către membrii Comisiei de numărare a 

voturilor și vor purta ștampila de control. 

(15) În timpul operațiunilor de vot se pot face contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se 

soluționează pe loc, de către președintele Comisiei de numărare a voturilor 

(16) Contestațiile se prezintă președintelui Comisiei de numărare a voturilor. Ele se formulează în scris, în 

două exemplare, dintre care unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la contestatar.  

(17) Doar președintele Comisiei de numărare a voturilor poate primi contestațiile.  

(18) Președintele Comisiei de numărare a voturilor hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor a căror 

rezolvare nu poate fi întârziată. 

(19) Se întocmește un dosar care cuprinde: procesul verbal în două exemplare originale, contestațiile 

privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral ale secției de votare, buletinele de vot anulate, 

formularele tipizate care au fost folosite, precum și lista membrilor Senatului UPB utilizată în cadrul 

secției. 

Rezultatele votului  

(1) Comisia de numărare a voturilor procedează la numărarea voturilor exprimate.  

(2) Se declară nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a Comisiei de numărare a voturilor, 

buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau cele la care ștampila este aplicată pe mai 

multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot se vor anula și nu intră în calculul voturilor 

valabil exprimate.  

(3) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului, se 

va decide statutul acestora ținând cont de părerea majorități membrilor Comisiei de numărare a voturilor.  

(4) Buletinele care nu au aplicată ștampila „VOTAT” sunt voturi albe. Aceste buletine se anulează și nu 

intră în calculul voturilor valabil exprimate.  

(5) Buletinele care au aplicată ștampila „VOTAT” pe mai mult de un nume (în cazul Președintelui si 

Cancelarului) si pe mai mult de 4 nume în cazul Vicepreședinților, în cazul existenței mai multor candidați, 

sunt voturi nule. Aceste buletine se anulează și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

(6) Rezultatul se consemnează în tabele separate, pentru care se încheie procese verbale în două exemplare 

originale.  

(7) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și anulate, precum și ștampilele de la secțiile de votare se 



depun spre arhivare la Comisia de numărare a voturilor. 

(8) Comisia de numărare a voturilor completează un proces verbal privind consemnarea rezultatului 

votului pentru alegerea Biroului Senatului organizat la nivelul Senatului UPB. 

(9) Comisia de numărare a voturilor transmite rezultatul final al alegerilor Biroului Executiv al Senatului 

UPB, rectorului universității, senatorilor și îl anunță pe website-ul UPB la secțiunea „Alegeri în UPB 2020 

– 2024” cel mai târziu în cursul zilei de vineri 19 iunie 2020 cu respectarea etapelor de comunicare 

prevăzute în prezenta Procedură. 
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Anexa nr. I 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Senat 

 

 

Cererea de înregistrare a candidaturii 

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________, 

membru al Senatului Universității POLITEHNICA din Bucureşti în mandatul 2020 -2024, 

Facultatea ____________________________________________________________, 

prin prezenta îmi depun candidatura la funcţia de Președinte/Vicepreședinte/Cancelar al Senatului 

Universității POLITEHNICA din București 

 

 

 

 

 

Data                                                                                         Semnătura 

 

 

 


