
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 
                                       UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ - NAPOCA       

                          400560 Cluj-Napoca ▪  Str. Grigore Alexandrescu , nr. 26A▪ RO 
                                             Tel.: 0264- 598.787 ▪  0264- 431.628 ▪ Fax: 0264- 591.830 

     Site: www.ubv.ro ▪ Email: ubv@ubv.ro 
 

 

 

REFERENDUM 2016 
 

În atenția comunității academice 
a Universității „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

 

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca informează comunitatea 
academică referitor la organizarea Referendumului având ca obiect stabilirea, prin vot 
universal, direct și secret, a opțiunii pentru una din cele două modalități de desemnare 
a Rectorului prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 209 alin. 1 și de 
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3751/2015, art. 12, alin. 2: 

1. pe bază de concurs public; sau 

2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de 
cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților 
studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților. 

      Referendumul se va desfășura în data de 10 mai 2016, între orele 1000– 1800, la 
sediul Universității „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr.26 A, 
etaj I, Sala Senatului (secție unică de votare), pentru primul tur. 

 Votul se exercită pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărții de Identitate. 

În situația în care referendumul din data de 10 mai 2016 nu este validat 
conform legii, se va organiza un  nou referendum în data de 16 mai 2016, între 
orele 1000– 1800, la sediul Universității „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, str. Grigore 
Alexandrescu nr.26 A, etaj I, Sala Senatului (secție unică de votare), pentru al doilea 
tur, dacă va fi cazul. 

 Votul se exercită pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărții de Identitate. 

        Listele de vot sunt afișate pe site-ul universității www.ubv.ro, la rubrica 
REFERENDUM/ALEGERI 2016: Lista cadrelor didactice cu drept de vot, disponibila 
la adresa: http://www.ubv.ro/alegeri/LISTA%20CADRELOR%20DIDACTICE%20CU% 
20DREPT%20DE%20VOT%20ALEGERI%202016.pdf, respectiv Lista studenților cu 
drept de vot, disponibilă la adresa: http://www.ubv.ro/alegeri/LISTA%20 
STUDENTILOR%20CU%20DREPT%20DE%20VOT%20ALEGERI%202016.pdf . 

  

Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus 
unu din numărul persoanelor cu drept de vot, înscrise pe listele de votare. 

Rezultatul referendumului, validat de Senat în data de 11 mai 2016, va fi adus 
la cunoștința comunității academice și a Ministerului Educației Naționale și Cercetării, 
în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea procesului de vot. 
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