UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de
conducere din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară –
Bucureşti, 2011 – 2012
I.

PRINCIPII GENERALE

Art. 1. În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/5.01.2011, cu Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi sportului nr. 4062/15.04.2011, privind
metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru
alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, cu precizările MECTS privind calendarulcadru de organizare a alegerilor în universități, transmise prin adresa nr.
180/14.07.2011 şi cu prevederile Cartei universitare, organizarea și desfășurarea
alegerilor în structurile și funcțiile de conducere din USAMV București se desfășoară în
perioada 6.09.2011-15.05.2012.
Art. 2. Structurile de conducere în USAMV București sunt: senatul universitar
și consiliul de administrație, la nivelul Universității; consiliul pentru studiile universitare
de doctorat, la nivelul IOSUD; consiliul facultății; consiliul departamentului; consiliul
şcolii doctorale.
Funcţiile de conducere sunt următoarele: rectorul, prorectorii și directorul
general administrativ, la nivelul Universității; directorul consiliului pentru studiile
universitare de doctorat, la nivelul IOSUD, asimilat funcţiei de prorector; decanul și
prodecanii, la nivelul facultății; directorul de departament; directorul şcolii doctorale,
asimilat funcției de director de departament.
Art. 3. Alegerea în organismele şi funcţiile de conducere de la nivelul
departamentelor, facultăţilor şi al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti se referă la structurile acreditate sau autorizate existente
înainte de începerea anului universitar 2011-2012.
Art. 4. (1) Alegerile în structurile de conducere sunt organizate de către
conducerile în exerciţiu la nivelul respectiv, conform calendarului de alegeri şi normelor
de reprezentare ce se aprobă de senatul universitar, în conformitate cu reglementările
legale în vigoare. Alegerile în structurile de conducere se realizează în următoarea
succesiune:
- consiliul departamentului;
- consiliul facultății;
- senatul universitar și președintele senatului;
- consiliul pentru studiile universitare de doctorat;
- consiliul școlii doctorale.
(2) Alegerea în structurile de conducere se face prin vot universal, direct, secret
și egal (fiecare votant are dreptul la un singur vot), de către:
- cadrele didactice și de cercetare titulare din departament, pentru Consiliul
departamentului;
- cadrele didactice și de cercetare titulare din facultate, pentru reprezentanții
cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul facultății și studenții facultății pentru
reprezentanții studenților în Consiliul facultății;
- cadrele didactice și de cercetare titulare din Universitate, pentru reprezentanții
lor în Senatul universitar și toți studenții Universității, pentru reprezentanții studenților
în Senatul universitar;
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- membrii senatului universitar, pentru președintele senatului;
- conducătorii de doctorat din cadrul școlilor doctorale, pentru reprezentații
acestora în Consiliul studiilor universitare de doctorat și studenții-doctoranzi din
Universitate, pentru reprezentanții lor în acest consiliu;
- conducătorii de doctorat din școala doctorală, pentru reprezentanții lor în
Consiliul școlii doctorale și studenții-doctoranzi pentru reprezentanții lor în Consiliul școlii
doctorale.
Art. 5. Alegerile în funcțiile de conducere se realizează în succesiunea și
după modalitățile următoare:
- directorul departamentului este ales prin vot universal, direct, secret și egal de
către cadrele didactice și de cercetare titulare din departament, odată cu alegerea
consiliului departamentului;
- rectorul este ales prin vot universal, direct, secret și egal de către cadrele
didactice și de cercetare titulare din Universitate și de reprezentanții studenților în
senatul universitar și în consiliile facultăților, după alegerea senatului;
- prorectorii sunt numiţi de rectorul nou-ales;
- decanii şi directorul studiilor universitare de doctorat sunt desemnaţi prin
concurs public, organizat de rectorul nou-ales;
- prodecanii sunt numiţi de decanul nou-ales;
- directorul școlii doctorale este numit de Consiliul studiilor universitare de
doctorat.
Art. 6. (1) Durata mandatului în structurile şi funcţiile de conducere este de
patru ani.
(2) Funcțiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție,
precum și funcțiile asimilate acestora nu se cumulează.
(3) Funcțiile de conducere sau de demnitate publică se pot cumula cu funcțiile
didactice și/sau de cercetare.
(4) După împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricărei funcții de conducere
sau de administrare, la orice nivel al Universității, este interzisă. Mandatele celor care
dețin funcții de conducere academică sau administrativă, la orice nivel al Universității,
încetează de drept la împlinirea vârstei de pensionare.
(5) Dacă un cadru didactic, ales într-o funcţie de conducere, este ulterior ales
într-o altă funcţie de conducere, superioară, se vor organiza, la nivelul inferior respectiv,
noi alegeri pentru înlocuirea acestuia.
In perioada de tranziție de la mandatul în exercițiu la noul mandat, persoanele
care dețin o funcție de conducere în vechiul mandat (decani, prodecani, secretari
stiințifici, rector, prorectori) și candidează pentru o altă funcție de conducere în noul
mandat (director de departament), fiind aleși în funcția pentru care au candidat, rămân
în vechea funcție de conducere până la sfârșitul mandatului, beneficiind de indemnizație
de conducere numai pentru o singură funcție.
Art. 7. Desemnarea în structurile și funcțiile de conducere trebuie să respecte
principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, programe de studii, după caz.
Studenții sunt reprezentați în proporție de minimum 25% în consiliile facultăților
și în senatul universitar, iar studenții-doctoranzi, în aceeaşi proporţie în consiliile școlilor
doctorale şi în consiliul pentru studiile universitare de doctorat.
Art. 8. Componența numerică a organismelor de conducere și ponderea
reprezentării departamentelor în consiliul facultății, respectiv a facultăţilor în senatul
universitar este proporțională cu numărul posturilor normate în statele de funcțiuni,
pentru cadrele didactice și personalul de cercetare și cu numărul de studenţiechivalenți, pentru studenți.
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Coeficienții de echivalare a studenților fizici în studenți-echivalenți sunt: 1,0
pentru învățământul cu frecvență și 0,25 pentru învăţământul cu frecvenţă redusă și la
distanță.
Art. 9. (1) Alegerile pentru funcţiile de conducere și pentru reprezentanții în
structurile de conducere de la toate nivelurile de organizare a Universității se fac pe
bază de candidaturi.
În organismele şi funcţiile de conducere vor fi alese persoane cu prestigiu
ştiinţific şi didactic, cu autoritate morală şi care au făcut dovada, în activitatea
anterioară, de reale aptitudini manageriale.
(2) Candidaţii pentru funcţiile de conducere academică trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele criterii generale de eligibilitate:
a) să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare, referitoare la sistemul de
învăţământ şi la mecanismele de finanţare a învăţământului din România, din
Uniunea Europeană şi din celelalte țări ale continentului european;
b) să fie un membru respectat al comunităţii academice din Universitate sau din
afara acesteia;
c) să aibă experiență în elaborarea de proiecte şi capacitatea demonstrată de a fi
performant în competiţiile pentru obţinerea de resurse;
d) să se distingă prin capacitatea managerială şi eficienţa activităţii de parteneriat
cu universităţi din ţară şi din străinătate, cu instituţii publice sau cu agenţi
economici;
e) să manifeste pasiune şi interes profesional pentru dezvoltarea bazei didactice, de
cercetare şi producţie a Universităţii (câmpuri didactice, laboratoare, biobaze,
staţiuni didactice, ferme etc.).
f) să nu se afle în perioada de suspendare a dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau a unei funcții de conducere,
de îndrumare și control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de
licență, ca urmare a unei sancțiuni disciplinare sau a unei sancțiuni referitoare la
încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare ;
g) să nu fi primit sancțiuni disciplinare sau pentru abateri de la etica universitară și
de la buna conduită în cercetare în ultimii 4 ani.
(3) Criteriile de la (2) - f) și g) trebuie îndeplinite și de candidații pentru
structurile de conducere (consilii, senat).
(5) Statutul de student reprezentant în organismele colective de
conducere academică nu poate fi condiționat de conducerea Universității.
(6) Alegerea unei persoane într-o structură de conducere se face numai cu
consimţământul acesteia.
(7) Exercitarea mandatului noilor structuri şi funcţii de conducere începe de la
data validării alegerilor.
(8) Până la validarea noilor structuri, activitatea de conducere este asigurată de
structurile şi persoanele aflate în funcţie până la alegeri.
II. NORMELE DE REPREZENTARE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE
Art. 10. Numărul membrilor în toate structurile de conducere (consilii și
senat) trebuie să fie impar.
Art. 11. (1) Numărul membrilor în Consiliile departamentelor este de
maximum 5, în funcție de numărul posturilor didactice normate în statele de funcțiuni
ale departamentului:
până la 25 posturi didactice normate - 3 membri;
peste 25 posturi didactice normate - 5 membri.
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(2) Numărul membrilor în Consiliile facultăţilor este de maximum 15 în
funcție de numărul posturilor didactice normate în statele de funcțiuni ale
departamentelor ce aparțin fiecărei facultăți:
până la 60 posturi didactice normate - maximum 11 membri;
între 60-120 posturi didactice normate - maximum 13 membri;
peste 120 posturi didactice normate - maximum 15 membri.
Studenţii reprezintă minimum 25% din numărul membrilor consiliului facultăţii.
Directorii de departamente, decanul și prodecanii sunt membri de drept ai
consiliului facultății.
Conducerile facultăţilor vor stabili reprezentarea numerică a departamentelor, a
ciclurilor de studii şi a anilor de studii în consiliul facultăţii.
(3) Numărul prodecanilor se stabileşte în funcţie de numărul studenţilor
fiecărei facultăţi: până la 1500 studenţi, un prodecan; 1500-3000 studenţi, doi
prodecani; peste 3000 studenţi, trei prodecani.
Art.12. Structura Consiliilor facultăţilor şi numărul de prodecani, conform
normelor de reprezentare, este următoarea:
Nr.crt
.

Facultatea

1
2
3
4
5
6
7

Agricultură
Horticultură
Zootehnie
Biotehnologii
IF -IM
Management
Medicină Veterinară

Nr.
Prodecani

Nr.
membri/
consiliu
13
11
13
11
13
15
15

1
1
1
1
2
2
2

Cadre
didactice
9
8
9
8
9
11
11

Studenţi
nr.
%
4
3
4
3
4
4
4

30,76
27,27
30,76
27,27
30,76
26,66
26,66

Art. 13. (1) Numărul membrilor aleşi ai senatului universitar este de
maximum 37 (1 membru la 18,4594 posturi didactice normate).
Studenţii reprezintă minimum 25% din numărul total al membrilor senatului.
(2) Din senatul universitar mai pot face parte, cu statut consultativ şi membrii de
onoare, care sunt personalităţi ale Universității şi reprezentanţi ai unor instituţii din ţară
şi din străinătate ce sprijină Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
în realizarea obiectivelor sale. Aceştia sunt desemnaţi de senatul nou-ales, la
propunerea preşedintelui senatului, a consiliului de administraţie sau a rectorului.
(3) Structura senatului universitar, conform normelor de reprezentare, este
următoarea:
Nr.crt. Facultatea
Nr. membri
Cadre didactice
Studenţi
1
2
3
4
5
6
7

Agricultură
Horticultură
Zootehnie
Biotehnologii
IF -IM
Management
Medicină Veterinară
TOTAL

5
3
5
3
7
7
7
37

4
2
4
2
5
5
5
27

1
1
1
1
2
2
2
10

(27,02%)

(4) Numărul posturilor de prorector este de patru, după cum urmează:
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prorector cu probleme didactice şi de asigurare a calităţii procesului de
învăţământ;
prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică;
prorector cu probleme studenţeşti, relaţii interne şi internaţionale;
prorector cu probleme de gestiunea şi dezvoltarea patrimoniului.
Art. 14. (1) Numărul membrilor consiliului şcolii doctorale este de
maximum 5, în funcție de numărul conducătorilor de doctorat din școala respectivă.
(2) Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul
şcolii doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de
m i n i m u m 20%, restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi
dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate științifică are o recunoaștere
internațională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele socio-economice
relevante.
Directorul școlii doctorale este membru de drept al consiliului școlii doctorale.
(3) Ponderea conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale în
cadrul Consiliului şcolii doctorale este stabilită de către CSUD.
Art. 15. (1) Numărul membrilor consiliului pentru studiile universitare
de doctorat (CSUD) este de maximum 11.
Studenţii-doctoranzi sunt reprezentaţi
în proporţie de 25% din numărul
membrilor consiliului pentru studiile universitare de doctorat.
(2) In cazul IOSUD constituit dintr-un parteneriat sau consorțiu universitar, cel
puţin 50% din membrii CSUD sunt numiți de către conducătorii instituţiilor componente
ale IOSUD, conform prevederilor stabilite prin contractul de parteneriat.
(3) Membrii CSUD pot fi persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia,
persoane din țară sau străinătate, personalități științifice sau din sectoarele socioeconomice aferente domeniilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale din IOSUD, care
îndeplinesc criteriile prevăzute în Codul studiilor universitare de doctorat.
Directorul studiilor universitare de doctorat este membru de drept al CSUD.
(4) Senatul universitar în exerciţiu va stabili reprezentarea numerică a şcolilor
doctorale în Consiliul studiilor universitare de doctorat.
(5) Structura Consiliului studiilor universitare de doctorat, conform
normelor de reprezentare, este următoarea:
Nr.crt. Scoala doctorală

1
2

Ingineria şi managementul
resurselor vegetale şi
animale
Medicină Veterinară
TOTAL

Nr. membri

Conducători de
doctorat

Studenţidoctoranzi

7

5

2

4
11

3
8

1
3 (27,27%)

III. ORGANIZAREA ALEGERILOR PRIN VOTUL UNIVERSAL,
DIRECT SI SECRET
Art. 16. (1) Alegerile prin vot universal, direct și secret se organizează pentru
desemnarea:
- consiliului departamentului;
- directorului de departament;
- consiliului facultății;
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-

senatului universitar;
preşedintelui senatului universitar;
consiliului studiilor universitare de doctorat;
consiliului școlii doctorale;
rectorului.

(2) Organizarea și desfășurarea alegerilor se realizează cu respectarea principiilor
legalității, autonomiei universitare, transparenței, răspunderii publice, responsabilității, eficienței
manageriale și financiare, respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului
academic și a normelor etice și deontologice.
(3) Senatul în exercițiu stabilește calendarul alegerilor și intervalul orar pentru
exercitarea votului, specific fiecărei structuri și funcții de conducere.
Art. 17. Biroul senatului aduce la cunoștința alegătorilor calendarul alegerilor, cu cel
puțin 30 de zile înainte de începutul perioadei de desfășurare a alegerilor, prin mijloacele de
informare specifice (pagina web, plasme, panouri de afișaj, comunicări scrise la facultăți,
departamente).
Art. 18. Dreptul de vot
(1) Pentru alegerea consiliilor de departament și a directorului de departament au
drept de vot toate cadrele didactice titulare și cercetătorii titulari din departamente.
(2) Pentru alegerea consiliior de facultate și a senatului universitar au drept de vot toate
cadrele didactice titulare și cercetătorii titulari, precum și toti studenții din facultate, respectiv
Universitate. Cadrele didactice și cercetătorii votează pentru reprezentanții cadrelor didactice și
cercetătorilor, iar studenții pentru reprezentanții studenților.
(3) Pentru alegerea președintelui senatului votează membrii senatului.
(4) Pentru alegerea rectorului au drept de vot toate cadrele didactice titulare și
cercetătorii titulari din Universitate și reprezentanţii studenților în consiliile facultăţilor şi în
senatul universitar.
(5) Pentru alegerea consiliului studiilor universitare de doctorat au drept de vot
conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi din toate școlile doctorale, iar pentru alegerea
consiliilor școlilor doctorale au drept de vot conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi din
școala de doctorat respectivă. Conducătorii de doctorat votează pentru reprezentanții
conducătorilor de doctorat, iar studenții-doctoranzi, pentru reprezentanții studenților.
Art. 19. Desemnarea birourilor electorale
(1) Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și pentru validarea rezultatelor, cu cel
puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii perioadei alegerilor senatul universitar
în exerciţiu desemnează Biroul electoral al Universității, format dintr-un număr impar de membri
(5-7 membri), dintre care unul posedă în mod obligatoriu pregătire juridică, precum şi Birourile
electorale ale secțiilor de votare (3-5 membri).

In birourile electorale nu pot fi desemnate persoane care candidează
pentru funcțiile și structurile de conducere de la nivelul la care birourile
respective au atribuții electorale.
Birourile electorale ale secţiilor de votare se desemnează astfel:
- pentru alegerea consiliilor departamentelor, a directorilor de departament și a
consiliilor de facultate se desemnează câte un birou electoral pe facultate (în total 7
birouri electorale ale secţiilor de votare);
- pentru alegerea consiliilor şcolilor doctorale se desemnează un birou electoral
pe IOSUD, pentru două şcoli doctorale;
- pentru alegerea senatului, a președintelui senatului, a consiliului studiilor
universitare de doctorat şi a rectorului se desemnează 2 birouri electorale, pentru două
secţii de votare.
In total se desemnează 10 birouri electorale ale secţiilor de votare.
(2) Din birourile electorale desemnate pentru alegerea structurilor şi funcţiilor de
conducere fac parte 1-2 studenți.
(3) În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnați în biroul electoral
al Universităţii aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele biroului electoral și
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locțiitorul acestuia. Biroul electoral al Universității desemnează președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.
(4) Constituirea birourilor electorale pentru alegerea tuturor structurilor şi
funcţiilor de conducere se consemnează într-un proces-verbal, care rămâne ca
document de arhivă la dosarul alegerilor.
(5) Senatul universitar va desemna câte un observator pe lângă Biroul electoral al
Universității și Birourile secțiilor de votare, pentru fiecare structură și funcție de
conducere care face obiectul alegerilor prin vot universal, direct și secret.
Art. 20. Secţiile de votare
(1) Pentru alegerea consiliilor departamentelor, a directorilor de departament şi
a consiliilior şcolilor doctorale, fiecare facultate şi respectiv departamentul de
doctorat îşi vor stabili şi amenaja câte o secţie de votare în spaţiul propriu de
învăţământ. Locaţia acestor secţii de votare va fi comunicată Biroului de senat până la
data de 1 august 2011 (în total 8 secţii de votare).
(2) Pentru alegerea consiliilor de facultate, a senatului, a consiliului studiilor
universitare de doctotrat şi a rectorului, Biroul de senat stabileşte două secții de
votare:
- secţia de votare nr. 1: Bd. Mărăști nr. 59, sector 1, Facultatea de
Horticultură, amfiteatrul B.p.b. (parter)
- secţia de votare nr. 2: Splaiul Independenței nr. 105, sector 6, Facultatea de
Medicină Veterinară, Pavilionul A (Clădirea Decanatului).
(3) Biroul senatului stabilește numărul ștampilelor de vot pentru fiecare secție de
votare: câte o ştampilă de vot la fiecare secţie de votare pentru alegerile de la nivel de
departamente şi şcoli doctorale; 3 ştampile de vot la Secţia de votare nr. 1 şi 2 ştampile
de vot la Secţia de votare nr. 2.
Pe ștampilele de vot se va inscripționa cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule.
Pentru anularea buletinelor de vot neutilizate se confecționează ștampila
„ANULAT”, care se distribuie într-un singur exemplar la fiecare secție de votare.
(4) Secțiile de votare sunt prevăzute cu cabine de vot numai la alegerea
consiliilor de facultate, a senatului, a consiliului studiilor universitare de doctorat şi a
rectorului, astfel: 3 cabine de vot la Secţia de votare nr. 1 şi 2 cabine de vot la Secţia
de votare nr. 2.
(5) La secția de votare nr. 1 vor vota alegătorii de la facultățile cu sediul în Bd.
Mărăști nr. 59, pentru toate structurile și funcțiile de conducere, conform calendarului
de alegeri.
(6) La secția de votare nr. 2 vor vota alegătorii de la Facultatea de Medicină
Veterinară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, pentru toate structurile și
funcțiile de conducere, conform calendarului de alegeri.
Art. 21. Atribuţiile Biroului electoral al Universității:
- întocmirea listelor de vot;
- arondarea pe secții de votare;
- afișarea listelor de vot;
- aducerea la cunoștința publică a locației secțiilor de votare;
- aplicarea ștampilei de control pe buletinele de vot;
- distribuirea buletinelor de vot pentru alegerea senatului, a președintelui senatului
și a rectorului;
- elaborarea formularului tipizat pentru consemnarea opțiunilor de vot după
deschiderea urnei;
- verificarea proceselor verbale ale secțiilor de viotare, centralizarea voturilor,
completarea procesului-verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor și
comunicarea rezultatului
către biroul de senat şi respectiv către senatul
universitar;
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- arhivarea buletinelor de vot folosite, a celor neîntrebuințate și anulate, precum și a
ștampilelor de la secțiile de votare.
Art. 22. Listele de vot
(1) Listele de vot se întocmesc pe facultăţi, departamente şi şcoli doctorale, în
funcţie de structura de conducere care face obiectul alegerii, în ordine alfabetică.
Pentru structurile de conducere (consilii și senat) se întocmesc liste separate
pentru cadre didactice şi cercetători şi liste pentru studenții cu drept de vot.
Pentru alegerea rectorului listele de vot sunt unitare, alegătorii fiind înscriși în
ordine alfabetică pe facultăți, începând cu cadrele didactice și cercetătorii și terminând
cu studenții.
(2) Listele de vot conțin: numărul curent, numele și prenumele, codul numeric
personal, facultatea/ departamentul.
(3) Afișarea listelor de vot și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare
și a locației de vot se fac cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea declanșării votului.
(4) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Întâmpinările
împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale se fac
la biroul electoral care a întocmit listele, acesta fiind obligat să se pronunțe ad-hoc sau
în cel mult 24 de ore de la înregistrare.
(5) Cu 3 zile înainte de data de votării nu se mai fac modificări ale listelor de vot.
Art. 23. Depunerea candidaturilor pentru structurile şi funcţiile de
conducere și validarea acestora
(1) Candidaturile se pot depune în două moduri:
- candidaturi susținute de structurile de conducere academică și studențească în
exercițiu;
- candidaturi individuale.
(2) Candidaturile susținute pot fi depuse astfel:
- de consiliile departamentelor, pentru reprezentanții cadrelor didactice și
cercetătorilor în consiliul facultății;
- de organizaţiile studenților din cadrul facultății,
pentru reprezentanții
studenților în consiliul facultății respective;
- de consiliile facultăților pentru reprezentanții cadrelor didactice și cercetătorilor
în senatul universitar;
- de organizaţiile studenţilor din Universitate, pentru reprezentanții studenților în
senatul universitar.
Candidaturile pentru consiliile departamentelor, directorul de departament,
președintele senatului, rector, consiliile școlilor doctorale și CSUD sunt individuale.
(3) Candidaturile pentru funcţia de director de departament şi pentru alegerea în
structurile de conducere se depun în scris la conducerile în exerciţiu ale facultăţilor şi
respectiv Universităţii, sub semnătură originală, cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte de data efectivă a alegerilor. Candidaturile pentru funcția de rector se depun cu
minimum 20 de zile calendaristice înainte de data efectivă a alegerilor.
(4) Candidaturile se înregistrează într-un registru special la fiecare facultate şi
la Universitate.
(5) Pentru funcţiile de conducere, candidaturile sunt însoţite de curriculum vitae
şi program managerial propriu.
(6) Candidaturile se fac publice, prin grija birourilor consiliilor de facultate și
a biroului de senat, după caz, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data
alegerilor prin mijloace specifice (afişare la departamente, facultăţi, rectorat, campusul
studenţesc şi pe site-ul facultăţilor şi Universităţii).
Art. 24. Tipărirea buletinelor de vot
(1) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerile facultăţilor, pentru
departamente, de conducerea Universităţii pentru facultăţi, pentru senat, pentru
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IOSUD și pentru rector și de conducerea IOSUD pentru școlile doctorale.
(2) Pentru fiecare structură de conducere la care au drept de vot și studenții se
tipăresc două buletine de vot:
- un buletin pentru candidații cadrelor didactice și cercetătorilor, pe care votează
această categorie de alegători;
- un buletin pentru candidații studenților, pe care votează studenții și studențiidoctoranzi cu drept de vot.
(3) Pentru a asigura reprezentativitatea în organismele de conducere, conform
normelor de reprezentare, înscrierea candidaților pe buletinele de vot se face grupat, pe
facultăți, departamente, cicluri de studii etc., după caz, specificând pentru fiecare
categorie norma de reprezentare (vezi modelele de buletine de vot în anexele 1-8).
(4) Pe buletinele de vot se aplică ștampila de control a Biroului electoral al
Universității.
Art. 25. Atribuțiile Birourilor electorale ale secțiilor de votare
Desfășurarea votării
(1) Votarea se efectuează numai la sediul secţiilor de votare, conform arondării
listelor electorale.
(2) Biroul electoral al secției de votare identifică și consemnează în tabele
electorale participarea la vot.
(3) Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează:
- carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau
- pașaport pentru cetățenii străini titulari din universitățile din România sau în
cazul pierderii cărții de identitate/buletinului de identitate/cărții de identitate provizorii.
Participantul la vot semnează în tabelul cu participarea la vot.
(4) Membrii biroului electoral al secției de votare rețin documentul de identitate,
înmânează participantului buletinul de vot (buletinul cu candidații cadrelor didactice și
cercetătorilor sau buletinul cu candidații studenților, în cazul alegerilor pentru consiliile
facultăților și pentru senat sau un singur buletin pentru toți votanții, în cazul alegerii
rectorului) și ștampila de vot, verifică exactitatea codului numeric personal din lista de
vot și îi eliberează persoanei respective documentul de identitate numai după restituirea
ștampilei de vot.
(5) In cazul alegerilor pentru consilii și senat, persoanele cu drept de vot,
înscrise în listele de vot, se pronunță prin aplicarea ștampilei de vot în spațiile (căsuțele)
destinate persoanelor pentru care optează.
Opțiunile de vot se limitează la numărul de persoane corespunzător
normei de reprezentare a fiecărei facultăți în senatul universitar, respectiv a
fiecărui departament sau a fiecărei școli doctorale în Consiliile de facultate și
în CSUD, norme specificate pe buletinele de vot.
După exercitarea votului, buletinele de vot se împăturesc și se introduc în urne
separate, una pentru cadre didactice și una pentru studenți.
(6) In cazul alegerilor pentru funcțiile de conducere (director de departament,
rector) persoanele cu drept de vot, înscrise în listele de vot, se pronunță prin aplicarea
ștampilei de vot în spațiul (căsuța) corespunzător unui singur candidat pentru care
optează. Urnele de vot sunt aceleași pentru toți votanții.
Numărarea și validarea voturilor valabil exprimate
(7) Imediat după încheierea procedurii de vot se trece la numărarea și validarea
voturilor valabil exprimate.
(8) La toate operațiunile necesare pentru numărarea voturilor participă membrii
birourilor secțiilor de votare și pot asista persoanele acreditate, desemnate de senat.
(9) După încheierea votului, președintele, în prezența membrilor biroului secției
de votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate. Anularea se realizează
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prin aplicarea ștampilei „ANULAT” și se consemnează distinct, în procesul-verbal,
numărul buletinelor de vot anulate.
(10) Se numără toți alegătorii din listele electorale care au participat la vot și se
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.
(11) Se adună buletinele de vot utilizate, așa cum rezultă din listele electorale,
cu buletinele de vot neutilizate și anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă
cu numărul de buletine primite în cadrul secției de votare, se consemnează în procesulverbal. În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se
precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare diferența, luându-se în
considerare contestațiile adresate biroului electoral al secției de votare.
(12) În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secției de
votare pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal.
(13) După aceste operațiuni, se procedează la deschiderea urnelor.
In cazul urnelor cu destinație specială (cadre didactice+cercetători și studenți),
numărarea voturilor și înregistrarea în formulare și în procesele-verbale se efectuează
distinct pentru buletinele cu candidații cadrelor didactice și cercetătorilor și distinct
pentru buletinele cu candidații studenților.
Președintele biroului electoral citește, cu voce tare, la deschiderea fiecărui
buletin, opțiunile/opțiunea votate/votată și arată buletinul de vot celor prezenți.
(14) Pe formularul tipizat (anexa 19) elaborat de biroul electoral al
Universității, unul dintre membrii biroului electoral al secției de votare, asistat de cel
puțin încă un membru al acestuia, consemnează opțiunile sau opțiunea, după caz, care
rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.
(15) La alegerile pentru structurile de conducere (consilii, senat) fiecare buletin
de vot citit și consemnat în formular este așezat de către președinte, ajutat de către
ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, într-un pachet separat.
Buletinele de vot nule, cele cu voturi albe, precum și cele contestate, formează fiecare
categorie câte un pachet separat.
(16) La alegerile pentru funcțiile de conducere (director de departament,
rector) fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat de către
președinte, ajutat de către ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, în
pachete separate: pentru fiecare opțiune supusă votării; pentru buletinele de vot nule;
pentru buletinele cu voturi albe; pentru buletinele contestate.
(17) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului
electoral al Universității, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau
la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste
buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(18) Buletinele care nu au aplicată ștampila „VOTAT” sunt voturi albe. Aceste
buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(19) Voturile valabil exprimate reprezintă diferența dintre numărul
participanților la vot și suma voturilor nule și albe.
(20) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite
privind valabilitatea votului, se va ține seama de opțiunea majorității membrilor biroului
electoral al secției de votare.
(21) Rezultatul se consemnează în tabele separate, pentru care se încheie
procese-verbale în două exemplare originale.
(22) Procesele-verbale se semnează de către președinte, locțiitorul acestuia,
precum și de către membrii biroului secției de votare și vor purta ștampila de control.
(23) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare are dreptul la o
copie a procesului-verbal, semnată de către președintele secției de votare sau de către
locțiitorul acestuia, după caz și de către ceilalți membri ai biroului.
(24) În timpul operațiunilor de vot și de deschidere a urnelor se pot face
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contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează ad-hoc, de către
președintele biroului electoral al secției de votare.
(25) Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de
votare. Ele se formulează în scris, în două exemplare, dintre care unul, semnat și
ștampilat de președinte, rămâne la contestatar.
(26) Președintele biroului electoral al secției de votare hotărăște de îndată
asupra contestațiilor a căror rezolvare nu poate fi întârziată.
(27) Se întocmește un dosar care cuprinde:
- procesele-verbale pentru consemnarea rezultatului votării de la fiecare secție de
votare , în două exemplare originale;
- contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de
votare;
- buletinele de vot folosite (cu voturi valabil exprimate, nule, albe și contestate);
- buletinele de vot neîntrebuințate și anulate;
- formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor;
- listele electorale utilizate în cadrul secției de votare.
(28) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, însoțiți de
persoanele acreditate, predau dosarele întocmite conform prevederilor aliniatului
anterior, sigilate și ștampilate, la sediul biroului electoral al Universității, în cel mult 24
de ore de la încheierea votării.
(29) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către
președintele sau locțiitorul biroului electoral Universităţii, care consemnează și
ștampilează documentele primite. Procesele-verbale ale secțiilor de votare
contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.
(30) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și anulate, precum și
ștampilele de la secțiile de votare se depun spre arhivare la Universitate. Perioada de
păstrare este de 5 ani.
Art. 26. Stabilirea rezultatului alegerilor
(1) Biroul electoral al Universității centralizează informațiile cu privire la
voturile exprimate în cadrul fiecărui scrutin.
(2) Biroul electoral al Universității completează un proces-verbal privind
consemnarea rezultatului alegerilor, prin însumarea proceselor-verbale întocmite de
birourile electorale ale secțiilor de votare.
Modelele proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de
votare și de biroul electoral al Universității sunt în anexele 9-18.
(3) Rezultatul privind alegerea în structurile de conducere (senatul
universitar, consiliile facultăților, departamentelor și școlilor doctorale, consiliul pentru
studiile universitare de doctorat de la nivelul IOSUD) a persoanelor care reprezintă
facultățile, departamentele, școlile doctorale, ciclurile și formele de studii se stabilește,
pentru fiecare categorie de reprezentanți, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obținute.
(4) Rezultatul privind alegerea în funcțiile de conducere se stabilește cu
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(5) O copie a procesului-verbal rămâne la sediul biroului electoral al Universității
și poate fi pusă, la cerere, la dispoziția persoanelor interesate, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare.
(6) Biroul senatului universitar primește dosarele cu documentele alegerilor
de la biroul electoral al Universității şi le prezintă senatului universitar pentru
validarea alegerilor şi confirmarea rezultatului acestora. Rezultatul final al
alegerilor este făcut public prin intermediul paginii web a Universităţii și transmis
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în termen de două zile
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calendaristice de la încheierea procesului de vot.
(7) Pentru validarea alegerilor prin vot universal, direct, secret și egal este
necesară prezența la vot a cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu
drept de vot înscrise pe listele de vot.
(8) In situația invalidării alegerilor la turul I, în termen de cel mult 1 săptămână
se organizează turul al II-lea de scrutin, la care prezența la vot nu mai reprezintă un
criteriu de validare.
De asemenea, se organizează turul al doilea de scrutin tot în termen de o
săptămână, chiar dacă alegerile sunt validate ținând seama de prezența la vot, în
situația în care niciunul din candidații pentru o funcție de conducere (director
de departament, rector) nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din voturile
valabil exprimate. La turul al doilea de scrutin participă numai primii doi candidaţi,
clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc în structurile de conducere,
în termen de o săptămână se reia procedura de votare pentru acest loc, declarându-se
ales candidatul care obţine numărul mai mare de voturi.
La alegerile de la departamente, turul al II-lea de scrutin, dacă este necesar,
atât pentru directorul de departament, cât și pentru consiliul departamentului, se poate
organiza și la interval mai scurt de timp sau chiar în aceeași zi.
(9) In termen de 15 zile calendaristice de la data fiecărei alegeri, Biroul
senatului universitar va verifica listele electorale și tabelele electorale utilizate în
cadrul secțiilor de votare, în vederea depistării eventualelor voturi multiple.
În situația în care biroul senatului universitar va constata existența unor
persoane care și-au exercitat votul de două sau mai multe ori, va sesiza organele de
urmărire penală.
IV. PARTICULARITĂȚILE ALEGERILOR ÎN STRUCTURILE
SI FUNCȚIILE ACADEMICE
Art.27. Consiliul departamentului
(1) Consiliul departamentului se alege prin votul universal, direct, secret și egal
al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul departamentului.
(2) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Persoanele cu
drept de vot din cadrul departamentului se trec în lista de vot în ordine alfabetică.
(3) Numărul membrilor consiliului departamentului se stabilește de conducerea
facultății, conform prevederilor art. 11 (1) din prezentul regulament.
(4) Candidaturile se depun individual și se înregistrează la conducerea facultății,
cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru alegeri.
(5) Candidaturile se fac publice de către biroul consiliului facultății cu cel puţin 10
zile calendaristice înainte de data alegerilor.
(6) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea facultății. In buletinele de vot
candidații sunt înscriși în ordine alfabetică.
(7) Votarea se efectuează la fiecare facultate, la secţia de votare stabilită pentru
această etapă a alegerilor, conform art. 20 (1).
(8) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată în
art. 25 și 26 din acest regulament.
(9) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
Art. 28. Directorul de departament
(1) Directorul de departament se alege prin votul universal, direct, secret și egal
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al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul departamentului, odată cu
alegerea consiliului departamentului.
(2) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Persoanele cu
drept de vot din cadrul departamentului se trec în lista de vot în ordine alfabetică.
(3) Candidaturile se depun individual și se înregistrează la conducerea facultății,
cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru alegeri. Candidaturile sunt
însoţite de curriculum vitae şi program managerial propriu.
(4) Candidaturile se fac publice, impreună cu CV-ul candidatului și cu programul
managerial propriu, de către biroul consiliului facultății cu cel puţin 10 zile calendaristice
înainte de data alegerilor.
(5) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea facultății. In buletinele de vot
candidații sunt înscriși în ordine alfabetică.
(6) Votarea se efectuează la fiecare facultate, la secţia de votare stabilită pentru
această etapă a alegerilor, conform art. 20 (1)..
(7) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată în
art. 25 și 26 din acest regulament.
(8) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din
voturile valabil exprimate, atunci se organizează un al doilea tur de scrutin, în termen
de o săptămână, la care participă numai primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obţinute și se declară ales candidatul cu numărul
cel mai mare de voturi.
(9) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
Art. 29. Consiliul facultății
(1) Consiliul facultății se alege prin votul universal, direct, secret și egal al
tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al studenților din cadrul facultății
respective.
(2) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Pentru alegerea
consiliului facultății se întocmesc liste separate pentru cadre didactice şi cercetători şi
liste pentru studenții cu drept de vot.
Persoanele cu drept de vot din cadrul facultății se trec în listele de vot în ordine
alfabetică.
(3) Conducerea în exercițiu a facultății stabilește numărul membrilor consiliului
facultății, în funcție de numărul posturilor didactice normate în statele de funcțiuni ale
departamentelor administrate, conform prevederilor art. 11 (2) din prezentul
regulament. De asemenea, stabilește reprezentarea numerică a departamentelor, a
ciclurilor de studii şi a anilor de studii în consiliul facultăţii.
Studenţii reprezintă minimum 25% din numărul membrilor consiliului facultăţii.
Directorii de departament, decanul și prodecanii sunt membri de drept ai
consiliului facultății.
(4) In afară de candidaturile individuale, se pot depune candidaturi susținute de
departamentele din facultate (pentru cadre didactice și cercetători), precum și de
organizaţiile studenților (pentru reprezentanții studenților).
(5) Candidaturile pentru membrii noului consiliu al facultății se înregistrează la
conducerea facultății, cu cel puțin 15 de zile înainte de data programată pentru alegeri.
(6) Candidaturile se fac publice de către biroul consiliului facultății cu cel puţin 10
zile calendaristice înainte de data alegerilor.
(7) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea Universității. Se tipăresc două
tipuri de buletine de vot: unul cu candidații cadrelor didactice și cercetătorilor și unul cu
candidații studenților.
(8) Inscrierea candidaților pe buletinele de vot se face grupat, în ordine
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alfabetică, pe departamente pentru cadrele didactice și pe cicluri de studii, specializări
și ani de studii, pentru studenți, specificând pentru fiecare categorie norma de
reprezentare (anexele 3a și 3b).
(9) Votarea se efectuează la una din secțiile de votare la care este arondată
facultatea respectivă, conform art. 20- (2), (5), (6) din prezentul regulament.
(10) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată
în art. 25 și 26 din acest regulament.
(11) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
Art. 30. Senatul universitar
(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și
din 25% reprezentanți ai studenților. Numărul membrilor aleși ai senatului universitar
este de 35.
(2) Membrii senatului universitar se aleg prin votul universal, direct, secret şi
egal al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al studenților.
(3) Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar pe cote-părți de
reprezentare, stabilite în mod proporţional cu numărul posturilor didactie şi de cercetare
normate în statele de funcțiuni, conform structurii de la art. 13 – (3) din prezentul
regulament.
(4) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Pentru alegerea
senatului se întocmesc liste separate pentru cadre didactice şi cercetători şi liste pentru
studenții cu drept de vot.
Persoanele cu drept de vot se trec în listele de vot în ordine alfabetică.
(5) Candidaturile pentru membrii noului senat pot fi candidaturi susținute de
consiliile nou-alese ale facultăților (pentru cadre didactice și cercetători), precum și de
organizaţiile studenților (pentru reprezentanții studenților) și candidaturi individuale.
Candidaturile se depun la registratura Universității, cu cel puțin 15 de zile înainte
de data programată pentru alegeri.
(6) Candidaturile se fac publice de către biroul senatului cu cel puţin 10 zile
calendaristice înainte de data alegerilor.
(7) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea Universității. Se tipăresc două
tipuri de buletine de vot: unul cu candidații cadrelor didactice și cercetătorilor și unul cu
candidații studenților.
(8) Inscrierea candidaților pe buletinele de vot se face grupat pe facultăți, în
ordine alfabetică, specificând pentru fiecare facultate norma de reprezentare atât
pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți (anexele 4a și 4b).
(9) Votarea se efectuează la ambele secții de votare, conform arondării
menționate la art. 20- (1), (5), (6) din prezentul regulament.
(10) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată
în art. 25 și 26 din acest regulament.
(11) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
Art. 31. Președintele senatului universitar
(1) Președintele senatului universitar se alege prin votul universal, direct, secret
și egal al tuturor membrilor senatului nou-ales.
(2) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Persoanele cu
drept de vot din cadrul senatului se trec în lista de vot în ordine alfabetică.
(3) Candidaturile se depun individual numai de către membrii aleși ai senatului
universitar și se înregistrează la registratura Universității cu cel puțin 7 zile înainte de
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data programată pentru alegeri. Candidaturile sunt însoţite de curriculum vitae şi
program managerial propriu.
(4) Candidaturile se fac publice, impreună cu CV-ul candidatului și cu programul
managerial propriu.
(5) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea Universității. In buletinele de
vot candidații sunt înscriși în ordine alfabetică.
(6) Votarea se efectuează la secția de votare nr. 1, conform art. 20- (1), (5) din
prezentul regulament.
(7) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată în
art. 25 și 26 din acest regulament.
(8) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din
voturile valabil exprimate, atunci se organizează un al doilea tur de scrutin, în termen
de o săptămână, la care participă numai primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obţinute și se declară ales candidatul cu numărul
cel mai mare de voturi.
(9) Senatul universitar nou-ales validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
Art. 32. Rectorul
(1) Rectorul este ales prin votul universal, direct, secret și egal de către cadrele
didactice și de cercetare titulare din Universitate și de reprezentanții studenților în
senatul universitar și în consiliile facultăților.
(2) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității.
Persoanele cu drept de vot se trec în listele de vot în ordine alfabetică, grupate
pe facultăți, începând cu cadrele didactice și cercetătorii și terminând cu studenții și
studenții-doctoranzi.
(3) Candidaturile pentru funcția de rector se depun la registratura Universității,
însoţite de memoriu de activitate şi de program managerial propriu, cu cel puţin 20 zile
înainte de data efectivă a alegerilor.
(4) Candidaturile pentru funcţia de rector pot fi depuse de orice personalitate
academică sau ştiinţifică din țară și din străinătate, care îndeplinește criteriile generale
de eligibilitate de la art. 9. (2) din regulamentul de față.
(5) Pe baza analizei documentelor depuse la dosarul de candidatură, senatul
universitar nou-ales avizează candidații care îndeplinesc condițiile minime pentru a fi
înscriși pe buletinele de vot. Pentru a se declanșa alegerea rectorului, este necesar să
fie avizați de către senat cel puțin 2 candidați.
(6) Candidaturile avizate de senat se fac publice, cu cel puţin 10 zile
calendaristice înainte de data alegerilor, prin mijloace specifice (afişare la
departamente, facultăţi, rectorat, campusul studenţesc şi pe site-ul facultăţilor şi
Universităţii).
(7) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea Universității. Inscrierea
candidaților pe buletinele de vot se face în ordine alfabetică.
(8) Votarea se efectuează la ambele secții de votare, conform arondării
menționate la art. 20- (1), (5), (6) din prezentul regulament.
(9) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată în
art. 25 și 26 din acest regulament.
(10) Se declară ales candidatul care întruneşte în primul tur de scrutin
majoritatea simplă, respectiv jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate,
în condițiile validării alegerilor conform art. 26.–(7) din prezentul regulament.
(11) Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea simplă din voturile
valabil exprimate, atunci se organizează, în termen de o săptămână, un al doilea tur de
scrutin, la care participă numai primii doi candidaţi, clasaţi în ordinea descrescătoare a
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numărului de voturi obţinute și se declară ales candidatul cu numărul cel mai mare de
voturi.
(12) Rectorul ales este confirmat prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului.
Art. 33. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD)
(1) CSUD se alege prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de
doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD-USAMV București. Prin acelaşi sistem
de vot, doctoranzii şcolilor doctorale îşi aleg reprezentanţii în consiliu (25% din membrii
consiliului).
(2) In cazul IOSUD constituit dintr-un parteneriat sau consorțiu universitar,
alegerea prin vot universal, direct și secret se face pentru cel mult 50% din membrii
CSUD. Restul membrilor sunt sunt numiți de către conducătorii instituţiilor componente
ale IOSUD, conform prevederilor stabilite prin contractul de parteneriat.
(3) Numărul membrilor consiliului pentru studiile universitare de doctorat este de
11. Conform codului studiilor universitare de doctorat, directorul CSUD este membru de
drept al CSUD.
(4) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Se întocmesc
liste separate pentru conducătorii de doctorat şi liste pentru studenții-doctoranzi cu
drept de vot.
(5) Persoanele cu drept de vot din cadrul IOSUD-USAMV București se trec în
listele de vot grupate pe școli doctorale, în ordine alfabetică, începând cu conducătorii
de doctorat și terminând cu studenții-doctoranzi.
(6) Candidaturile pentru membrii CSUD se depun individual la registratura
Universității, cu cel puțin 15 de zile înainte de data programată pentru alegeri. Pot
depune candidaturi persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia, persoane din
țară sau străinătate, personalități științifice sau din sectoarele socio-economice aferente
domeniilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale din IOSUD.
Candidații pentru CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători
trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate şi să
îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD, standarde aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului potrivit art. 219 alin.
(1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
(7) Candidaturile se fac publice cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data
alegerilor.
(8) Buletinele de vot sunt tipărite de conducerea Universității. Se tipăresc două
tipuri de buletine de vot: unul cu candidații conducătorilor de doctorat din IOSUD și
persoanelor din afara IOSUD și unul cu candidații studenților-doctoranzi.
(9) Inscrierea candidaților pe buletinele de vot se face în ordine alfabetică, pe
școli doctorale, specificând norma de reprezentare atât pentru cadrele didactice, cât și
pentru studenți (anexele 7a și 7b).
(10) Votarea se efectuează la secțiile de votare arondate.
(11) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată
în art. 25 și 26 din acest regulament.
(12) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
Art. 34. Consiliul școlii doctorale
(1) Consiliul școlii doctorale se alege prin votul universal, direct, secret și egal al
conducătorilor de doctorat şi respectiv al studenților-doctoranzi din școala respectivă.
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(2) Numărul membrilor consiliului şcolii doctorale este de maximum 5. Directorul
şcolii doctorale, numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii
doctorale, este membru de drept în consiliul şcolii doctorale.
(3) In conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat,
ponderea conducătorilor de doctorat în consiliul școlii doctorale este de maximum 50%.
Ponderea conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale în cadrul
Consiliului şcolii doctorale este stabilită de către CSUD.
Doctoranziii sunt reprezentaţi în proporţie de minimum 20% din numărul
membrilor consiliului şcolii doctorale.
Restul membrilor se completează cu persoane alese din afara şcolii doctorale, cu
activitate științifică recunoscută pe plan național și internațional, precum și cu și
personalităţi din sectoarele socio-economice relevante.
(4) Listele de vot se întocmesc de Biroul electoral al Universității. Se întocmesc
liste separate pentru conducătorii de doctorat şi liste pentru studenții-doctoranzi cu
drept de vot.
Persoanele cu drept de vot din cadrul școlii doctorale se trec în listele de vot în
ordine alfabetică.
(5) Candidaturile pentru membrii Consiliului școlii doctorale se înregistrează
individual la CSUD, cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru alegeri.
Pot depune candidaturi conducătorii de doctorat din cadrul școlii și persoane din
din afara acesteia.
(6) Criteriile ce trebuie îndeplinite de candidații pentru consiliul școlii doctorale
sunt aceleași ca și pentru membrii CSUD.
(7) Candidaturile se fac publice cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data
alegerilor.
(8) Buletinele de vot sunt tipărite de CSUD. Se tipăresc două tipuri de buletine
de vot: unul cu candidații conducătorilor de doctorat din școala doctorală și ai
persoanelor din afara școlii și unul cu candidații studenților-doctoranzi.
(9) Inscrierea candidaților pe buletinele de vot se face grupat pe candidați din
școala doctorală și candidați din afara școlii, în ordine alfabetică, specificând norma de
reprezentare pentru fiecare categorie și pentru studenți (anexele 8a și 8b).
(10) Votarea se efectuează la secții de votare arondate.
(11) Procedura de votare și de stabilire a rezultatului alegerilor este precizată
în art. 25 și 26 din acest regulament.
(12) Senatul universitar în exercițiu validează alegerile și confirmă rezultatul
acestora.
V. CALENDARUL ALEGERILOR
Art. 35. Alegerea consiliilor departamentelor și a directorilor de departamente:
6.09-30.09.2011
Art. 36. Alegerea consiliilor de facultăți și a consiliului studiilor universitare de
doctorat:
6.10-4.11.2011
Art. 37. Alegerea senatului universitar și a consiliilor școlilor doctorale:
7.11-29.11.2011
Art. 38. Alegerea președintelui senatului universitar:
5.12-16.12.2011
Art. 39. Alegerea rectorului:
1.02-29.02.2012
Confirmarea rectorului de către MECTS:
1.03-31-03.2012
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Art. 40. Desemnarea prorectorilor prin numire,
Selectarea decanilor și a directorului CSUD prin concurs public,
Desemnarea prodecanilor prin numire,
Desemnarea directorilor școlilor doctorale prin numire:
4.04-10.05.2012
Art. 41. Constituirea consiliului de administrație al USAMV București:
15.05.2012
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 42. - Locurile rămase vacante ca urmare a eventualelor revocări, potrivit
prevederilor Cartei universitare, precum și în urma finalizării studiilor de către studenți
sau în situația încetării activității pentru limită de vârstă, se completează prin alegeri
parțiale, după procedura aprobată prin acest regulament.
Art. 43. La începutul unui nou mandat, rectorul și conducerea Universității poate
decide o altă structură de facultăți și departamente. In acest caz se vor organiza noi
alegeri numai pentru structurile nou-înființate, astfel încât reorganizarea să se încheie
până la începutul anului universitar 2012-2013. Mandatele funcțiilor de conducere
rezultate în urma acestor restructurări (decani, prodecani, directori de departamente) se
vor diminua corespunzător și vor înceta odată cu celelalte mandate.
Prezentul regulament s-a aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti din data de 3.08.2011.
RECTOR,
Prof. univ. dr. Ștefan DIACONESCU
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Anexa 1

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
DEPARTAMENTUL: STIINTELE PLANTELOR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea Consiliului Departamentului
In Consiliul Departamentului
membri
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numele şi prenumele
candidaţilor

STIINTELE PLANTELOR

Norma de
reprezentare
în Consiliu

Angelescu Gheorghe
Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
Constantinescu Serafim
David Maria
Ionescu Georgeta
Panaitescu Vladimir
......
........

5

STIINTELE PLANTELOR

se aleg 5

VOTUL
Nr. crt.

Opțiunea de vot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Anexa 2

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
DEPARTAMENTUL: STIINTELE PLANTELOR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea Directorului Departamentului STIINTELE PLANTELOR
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Georgescu Mihail
Ionescu Cezar
Marin Vasile
Secăreanu Paul
Vulcănescu Ruxandra
......................
.......................

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE

Opțiunea de vot

20
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Anexa 3 a

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice și
cercetătorilor în Consiliul Facultaţii de Agricultură
In Consiliul Facultăţii de Agricultură se aleg 5 cadre didactice
şi cercetători (membri de drept: decan, 1 prodecan, 2 directori de
departament)
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

1.

Avramescu Ion

2.

Bucurescu Tudor

3.

......

Departamentul

Norma de
reprezentare în
Consiliu

Ştiinţele solului

VOTUL
Nr.
crt.
1.

"

2.
3.
3

4.

........

4.

5.

.........

5.

6.

..........

6.

7.

Angelescu Gheorghe

8.

Ionescu Georgeta

9.

......

10.

..............

Ştiinţele plantelor

7.

"

8.
9.
10.
2

11.

.................

11.

12.

.................

12.

13.

................

13.

14.

................

14.

Opțiunea de
vot
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Anexa 3 b

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților studenților în
Consiliul Facultaţii de Agricultură
In Consiliul Facultăţii de Agricultură se aleg 4 studenţi.
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Specializarea,
Ciclul şi Anul de
studii

Norma de
reprezentare în
Consiliu

Agro/Licenţă/I

VOTUL
Nr.
crt.

1.

Constantin Serafim

1.

2.

David Maria

"/II

2.

3.

Mircioiu Daniel

"/III

3.

4.

Niculescu Răzvan

Silvicultură/I

5.

Pavel Marioara

Biologie/II

4.
5.
4

6.

Vlad Dumitru

Master/I

6.

7.

Vladimirescu Mihai

Master/I

7.

8.

.............................

8.

9.

...............................

9.

10.

............................

10.

Opțiunea de
vot
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Anexa 4 a

SENATUL UNIVERSITAR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților cadrelor didactice și
cercetătorilor în SENATUL USAMV BUCUREŞTI
In Senatul Universitar se aleg 27 cadre didactice şi
cercetători.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Numele şi prenumele
candidaţilor
Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
......
............
.............
Angelescu Gheorghe
Ionescu Georgeta
......
............
..............
Păunescu Marcel
......
...............
................
..................
Vasilescu Irina
......
...........
Argatu Mirel
............
...............
................
...............
...................
Mihăescu Carmen
.......
...........
...............
Teodorescu Sorin
........
...............
................

Facultatea

Norma de
reprezentare în
Senat

Agricultură
"
4

Horticultură
"
2

Zootehnie
4

Biotehnologii
2
IFIM
5

Management
5
Medicină Vet.
5

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

VOTUL
Opțiunea de
vot
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Anexa 4 b

SENATUL UNIVERSITAR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților studenților în
SENATUL USAMV BUCUREŞTI
In Senatul Universitar se aleg 10 studenţi.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Constantin Serafim
.......
...............
.................
David Maria
.........
...............
...................
Mircioiu Daniel
.........
.................
...................
Niculescu Răzvan
..................
.........
Pavel Marioara
..............
.................
..................
Vlad Dumitru
............
................
...................
Vladimirescu Mihai
....................
....................
......................

Facultatea

Norma de
reprezentare în
Senat

Agricultură
1
Horticultură
1
Zootehnie
1
Biotehnologii
1
IF -IM
2
Management
2
Medicină Vet.
2

VOTUL
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Opțiunea de
vot
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Anexa 5

SENATUL UNIVERSITAR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea PREȘEDINTELUI SENATULUI USAMV BUCUREȘTI
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

1.

Georgescu Mihail

2.

Ionescu Cezar

3.

Marin Vasile

4.

Secăreanu Paul

5.

Vulcănescu Ruxandra

6.

......................

7.

.......................

Opțiunea de vot
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Anexa 6

MODEL
BULETIN DE VOT

pentru alegerea RECTORULUI USAMV BUCUREȘTI
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

1.

Grigorescu Marian

2.

Ion Alexandru

3.

Marinescu Mirela

4.

Teodorescu Cristian

5.

Țepeș Vlad

6.

......................

7.

.......................

Opțiunea de vot

25
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Anexa 7 a

IOSUD – CONSILIUL STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților conducătorilor de doctorat în
Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD)
In Consiliul studiilor universitare de doctorat se aleg
3 membri (directorul CSUD este membru de drept în consiliul
CSUD)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Avramescu Ion
Angelescu Gheorghe
Ionescu Georgeta
.........................
Bucurescu Tudor
Bumbescu Matei
....................

Scoala doctorală

Norma de
reprezentare în
Consiliu

Ingineria și
managementul
resurselor vegetale și
animale

2

Medicină veterinară

1

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
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VOTUL
Nr.
crt.

Opțiunea de
vot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anexa 7 b

IOSUD – CONSILIUL STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților studenților-doctoranzi în
Consiliul studiilor universitare de doctorat
In Consiliul studiilor universitare de doctorat se aleg
3 studenţi-doctoranzi.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele şi
prenumele
candidaţilor
Constantinescu
Serafim
David Maria
Mircioiu Daniel
Niculescu
Răzvan
Pavel Marioara
Vlad Dumitru
Vladimirescu
Mihai

Scoala doctorală/An de studii

Norma de
reprezentare
în Consiliu

VOTUL
Nr.
crt.

Ing. și manag. res. veg. și anim./I

1.

Ing. și manag. res. veg. și anim./II
Ing. și manag. res. veg. și anim./I
Ing. și manag. res. veg. și anim./I

2.
3.
4.

Ing. și manag. res. veg. și anim./I
Med. Vet./I
Med. Vet./II

3

5.
6.
7.

Opțiunea de
vot
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SCOALA DOCTORALĂ ”INGINERIA

VEGETALE ȘI ANIMALE”

Anexa 8 a

ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților conducătorilor de doctorat în
Consiliul SCOLII DOCTORALE DE INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL

RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE

In Consiliul Şcolii doctorale se aleg 3 membri
(directorul școlii doctorale este conducător de doctorat și
membru de drept în consiliul școlii)
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Domeniul

Norma de
reprezentare în
Consiliu

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT DIN ȘCOALA
Agronomie

1.

Angelescu Gheorghe

2.

Davidescu Maria

Horticultură

3.

Ionescu Georgeta

Zootehnie

4.

Olaru Viorica

Biotehnologii

5.

....................

6.

Marin Ion

7.

Nicolescu Virgil

VOTUL
Nr.
crt.
1.
2.

1

3.
4.
5.

PERSOANE DIN AFARA ȘCOLII
-

6.

-

7.
2

8.

Stănescu Ștefan

9.

....................

-

8.
9.

Opțiunea de
vot
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SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

SCOALA DOCTORALĂ-”INGINERIA

VEGETALE ȘI ANIMALE”

Anexa 8 b

ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR

MODEL
BULETIN DE VOT
pentru alegerea reprezentanților studenților-doctoranzi în
Consiliul SCOLII DOCTORALE DE ”INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL

RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE”

In Consiliul Şcolii doctorale se alege 1 student - doctorand.
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Domeniul/Anul de
studiu

Norma de
reprezentare în
Consiliu

VOTUL
Nr.
crt.

1.

Constantinescu Serafim

Agronomie/I

1.

2.

David Maria

Agronomie/I

2.

3.

Mircioiu Daniel

Horticultură/II

3.

4.

Niculescu Răzvan

Horticultură/I

4.
1

5.

Pavel Marioara

Zootehnie/I

5.

6.

Vlad Dumitru

Zootehnie/I

6.

7.

Vladimirescu Mihai

Biotehnologii/I

7.

8.

........

8.

Opțiunea de
vot
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Anexa 9

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE nr.....
DE LA FACULTATEA DE.....................

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de...........................
organizate la FACULTATEA DE ...........................
pentru desemnarea CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI ..................................

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele și prenumele candidaților

Nr. voturi valabil exprimate

Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
......
........
.........
..........
i. candidații aleși (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute):

1. ...................................................

4............................................

2......................................................

5............................................

3......................................................
j. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a
lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................
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k. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:

Președintele biroului electoral

Locțiitorul președintelui

al secției de votare,

biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare:
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
VERIFICAT,
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII
Președinte,

Locțiitor al președintelui,

............................................

.........................................
Membri

.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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Anexa 10
BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
DE LA FACULTATEA DE.....................

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de...........................
organizate la FACULTATEA DE ...........................
pentru desemnarea DIRECTORULUI DEPARTAMENTULUI ..................................

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. voturi valabil exprimate

Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
......
........
.........
..........

i. numărul total de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea alegerilor privind desemnarea
directorului departamentului..................:
[(pct. e : 2) + 1]:
j. candidatul ales: ..................................
k. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a
lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................
l. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:

Președintele biroului electoral

Locțiitorul președintelui

al secției de votare,

biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare:
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
VERIFICAT,
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII
Președinte,

Locțiitor al președintelui,

............................................

.........................................
Membri

.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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ANEXA Nr.11

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
DE LA FACULTATEA DE.....................

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de...........................
organizate la Facultatea de.......................... pentru desemnarea reprezentanților cadrelor
didactice și cercetătorilor (sau studenților) în CONSILIUL FACULTĂȚII
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele și prenumele candidaților

Nr. voturi valabil exprimate

Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
......
........
.........
..........
Angelescu Gheorghe
Ionescu Georgeta
......
..............
.................
.................
................
i. candidații aleși (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, pe fiecare

departament):
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Departamentul

Ştiinţele solului
"
Ştiinţele plantelor
"

Norma de
reprezentare în
Consiliu

3
2

Nr.
crt.

Nr. voturi
valabil
exprimate
11.
12.
13.
14.
15.

j. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a

33
contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................
k. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:
Președintele biroului electoral
al secției de votare,

Locțiitorul președintelui
biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare:
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

VERIFICAT,
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII
Președinte,

Locțiitor al președintelui,

............................................

.........................................

Membri,
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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Anexa 12

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE NR. ........

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ........................,
organizate la nivelul Universităţii de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
pentru desemnarea reprezentanților cadrelor didactice și cercetătorilor (sau studenților) în
SENATUL UNIVERSITAR
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Numele și prenumele candidaților
Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
......
........
.........
..........
Angelescu Gheorghe
Ionescu Georgeta
......
..............
.................
.................

Nr. voturilor valabil exprimate

35
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

................
i. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a

contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................
j. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:
Președintele biroului electoral
al secției de votare,

Locțiitorul președintelui
biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare,
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

36
Anexa 13
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI
PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de.....................,
organizate la nivelul Universităţii de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
pentru desemnarea reprezentanților cadrelor didactice și cercetătorilor (sau studenților) în
SENATUL UNIVERSITAR
a. numărul total al persoanelor cu drept de vot obținut prin însumarea datelor similare din proceseleverbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. a
>/= pct. b:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne obținut prin însumarea datelor similare din
procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
c. numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare obținut
prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de
votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, obținut prin însumarea datelor
similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate obținut prin însumarea datelor similare din proceseleverbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul total al voturilor nule obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale
întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
g. numărul total al voturilor albe obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale
întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
h. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, rezultat din însumarea datelor
similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele și prenumele candidaților
Avramescu Ion
Bucurescu Tudor
......
........
.........
..........
Angelescu Gheorghe
Ionescu Georgeta
......
..............
.................
.................

Nr. voturilor valabil exprimate
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

................

i. candidații aleși (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute pe fiecare facultate):

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Facultatea

Agricultură

Horticultură

Norma de
reprezentare în
Senat

4

2

Zootehnie

4

Biotehnologii

2

IFIM

5

Nr.
crt.

Nr. voturi
valabil
exprimate
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Președintele biroului electoral

Management

5

Medicină Vet.

5

Locțiitorul președintelui

al Universităţii,

biroului electoral al Universităţii,

.........................................

...............................................

Membrii biroului electoral al Universităţii,
.................................................................
..................................................................
.................................................................
...................................................................
...................................................................

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Anexa 14

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE NR. ........

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ........................,
organizate la nivelul Senatului Universităţii de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti pentru desemnarea
PREȘEDINTELUI SENATULUI UNIVERSITAR
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele și prenumele candidaților

Nr. voturilor valabil exprimate

Georgescu Mihail
Ionescu Cezar
......
........
.........

i. numărul total de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea alegerilor privind
desemnarea peședintelui senatului universitar:
[(pct. e : 2) + 1]:
j. candidatul ales: ..................................
k. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și
a contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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l. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:
Președintele biroului electoral

Locțiitorul președintelui

al secției de votare,

biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare,
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

VERIFICAT,
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII
Președinte,

Locțiitor al președintelui,

............................................

.........................................
Membri

.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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Anexa 15

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE NR. ........

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de ........................,
organizate la nivelul Universităţii de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
pentru desemnarea
RECTORULUI
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele și prenumele candidaților

Nr. voturilor valabil exprimate

Grigorescu Marian
Ion Alexandru
......
........
.........
i. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a

contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
j. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:
Președintele biroului electoral
al secției de votare,

Locțiitorul președintelui
biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare,
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
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Anexa 16

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI
PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de.....................,
organizate la nivelul Universităţii de Stiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară Bucureşti pentru desemnarea
RECTORULUI

a. numărul total al persoanelor cu drept de vot obținut prin însumarea datelor similare din proceseleverbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. a
>/= pct. b:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne obținut prin însumarea datelor similare din
procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
c. numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare obținut
prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de
votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, obținut prin însumarea datelor
similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate obținut prin însumarea datelor similare din proceseleverbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul total al voturilor nule obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale
întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
g. numărul total al voturilor albe obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale
întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
h. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, rezultat din însumarea datelor
similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele și prenumele candidaților

Nr. voturilor valabil exprimate

Grigorescu Marian
Ion Alexandru
......
........
.........

i. numărul total de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea alegerilor privind desemnarea
RECTORULUI:
[(pct. e : 2) + 1]:

43

j. candidatul ales: ..................................

Președintele biroului electoral

Locțiitorul președintelui

al Universităţii,

biroului electoral al Universităţii,

.........................................

...............................................

Membrii biroului electoral al Universităţii,
.................................................................
..................................................................
.................................................................
...................................................................
...................................................................
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Anexa 17
BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE NR.....

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de...........................
organizate la IOSUD-USAMV București pentru desemnarea reprezentanților conducătorilor
de doctorat (sau studenților-doctoranzi) în
CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)
a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele și prenumele candidaților

Nr. voturi valabil exprimate

Avramescu Ion
Angelescu Gheorghe
......
........
Bucurescu Tudor
Bumbescu Matei
......
..............
i. candidații aleși (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, pe fiecare școală

doctorală):
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Numele şi prenumele
candidaţilor

Școala doctorală

Ingineria și
managementul
resurselor vegetale și
animale
Medicină veterinară

Norma de
reprezentare în
Consiliu

Nr.
crt.

Nr. voturi
valabil
exprimate
43.

2
1

44.
45.

j. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a
contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

45
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................
k. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:
Președintele biroului electoral
al secției de votare,

Locțiitorul președintelui
biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare:
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
VERIFICAT,
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII
Președinte,

Locțiitor al președintelui,

............................................

.........................................

Membri,
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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Anexa 18

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
IOSUD –USAMV București

PROCES-VERBAL
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de...........................
organizate la Scoala doctorală ...........................
pentru desemnarea conducătorilor de doctorat (sau studenților-doctoranzi) în CONSILIUL
ȘCOLII DOCTORALE

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare:
b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în
secția de votare:
c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g:
d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate:
e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h:
f. numărul voturilor nule:
g. numărul voturilor albe:
h. numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr. voturi valabil exprimate

Angelescu Gheorghe
Davidescu Maria
Ionescu Georgeta
Olaru Viorica
.........
..........
i. candidații aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, pe categorii de

membri (conducători de doctorat din școală și persoane din afara școlii):
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categoria
membrilor
consiliului
Conducători de
doctorat din Școala
doctorală
Persoane din afara
Școlii doctorale

Norma de
reprezentare în
Consiliu

Nr.
crt.

1

2

j. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a
lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral al secției de votare:

Nr. voturi
valabil
exprimate
46.
47.
48.
49.
50.
51.

47
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................
k. starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării:
Președintele biroului electoral

Locțiitorul președintelui

al secției de votare,

biroului electoral al secției de votare,

................................................

...............................................

Membrii biroului electoral al secției de votare,
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

VERIFICAT,
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII
Președinte,

Locțiitor al președintelui,

............................................

.........................................
Membri

.........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Anexa 19

BIROUL ELECTORAL AL SECTIEI DE VOTARE............

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele și prenumele
candidaților

VOTURI NULE
VOTURI ALBE
Observații

1.

FORMULAR
pentru consemnarea opțiunilor de vot pentru alegerea.................................
Nr. curent al buletinelor de vot
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Total

49

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele și prenumele
candidaților

VOTURI NULE
VOTURI ALBE
Observații

23.

FORMULAR
pentru consemnarea opțiunilor de vot pentru alegerea.................................
Nr. curent al buletinelor de vot
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Total

50

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele și prenumele
candidaților

VOTURI NULE
VOTURI ALBE
Observații

45.

FORMULAR
pentru consemnarea opțiunilor de vot pentru alegerea.................................
Nr. curent al buletinelor de vot
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Total

51

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numele și prenumele
candidaților

VOTURI NULE
VOTURI ALBE
Observații

67.

FORMULAR
pentru consemnarea opțiunilor de vot pentru alegerea.................................
Nr. curent al buletinelor de vot
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Total

