CAPITOLUL IV ALEGERILE LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII
IV. 1. Alegerile pentru Senatul ASE
Art. 14 (1) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Senatul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al
cadrelor didactice şi de cercetare titulare în instituţie, iar reprezentanţii studenţilor
sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii universităţii. (2)
Numărul membrilor Senatului ASE este de 97, din care 72 de cadre didactice şi 25 de
studenţi, iar repartizarea pe cote-părţi pe facultăţi şi, respectiv, departamente, este
prezentată în Anexa 3. (3) Listele de alegători pentru Senatul ASE sunt aceleaşi ca şi
cele pentru consiliile facultăţilor, procedura de votare pentru cele două structuri de
conducere desfăşurându-se în paralel, la aceleaşi secţii de votare şi în aceeaşi zi,
respectiv
09.12.2015.
Art. 15 Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret.
Conducerea instituţiei de învăţământ superior nu se implică în organizarea procesului
de alegere a reprezentanţilor studenţilor urmând ca urmând ca reprezentanţii
studenţilor în Senat să elaboreze propria metodologie de alegeri, care va fi aprobată
de Senat, corelând calendarul cu cel al alegerilor pentru cadre didactice şi de
cercetare.
Art. 16 (1) Membru al Senatului ASE poate fi orice cadru didactic sau cercetător
titular în cadrul instituţiei, care nu are contractul de muncă suspendat. (2)
Candidaturile pentru calitatea de membru al Senatului se depun la Registratura ASE.
Candidaţii vor depune o fişă de înscriere a candidaturii însoţită de un curriculum vitae
(CV tip Europass şi lista de lucrări), în perioada 23-27.11.2015. CV-ul va preciza data
ultimei evaluări interne în ASE şi calificativul obţinut. Candidaturile se fac publice prin
afişare pe site-ul www.ase.ro, la 03.12.2015. (3) Biroul Electoral al ASE va asigura
tipărirea buletinelor de vot. (4) Cadrele didactice şi de cercetare pot candida numai
pentru locurile din Senat alocate facultăţii/departamentului unde acesta este titular.
(5) Reprezentanţii fiecărui departament în Senatul ASE sunt aleşi de către cadrele
didactice şi de cercetare din facultatea respectivă. (6) Buletinele de vot pentru
fiecare facultate se tipăresc cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor. Ele vor
conţine lista candidaţilor în ordine alfabetică, cu menţionarea gradului didactic şi a
departamentului de unde provine fiecare candidat, pe fiecare departament al
facultăţii, precum şi numărul de locuri alocat fiecărui departament.
Art. 17 (1) Alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului ASE se desfăşoară în
09.12.2015. Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 8.00 –
20.00. (2) Alegerile se consideră valide, indiferent de numărul persoanelor care
participă la vot. (3) După încheierea procedurii de votare, Biroul electoral al facultăţii
va proceda la numărarea voturilor obţinute de fiecare candidat şi consemnarea
rezultatului votului. (4) Sunt desemnaţi membri ai Senatului persoanele care au
întrunit cele mai multe voturi, În caz de egalitate pe ultima poziţie eligibilă, se
organizează un al doilea tur de scrutin în 14.12.2015 şi se refac buletinele de vot doar
cu persoanele care au obţinut un număr de voturi egal. (5) În situaţiile prevăzute la
alin. (5) ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile
electorale
fiind
îndeplinite
de
către
aceleaşi
birouri
electorale.

Art. 18 (1) Documentele procesului de alegeri - procesele verbale şi buletinele de vot
pentru alegerea membrilor Senatului - se transmit Biroului Electoral al universităţii
care va verifica şi centraliza datele primite de la birourile electorale ale facultăţilor.
Buletinele de vot se păstrează 60 de zile, la Biroul Electoral al ASE. (2) După
verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti va valida/invalida rezultatul alegerilor. Biroul Electoral al
Academiei de Studii Economice din Bucureşti va anunţa comunităţii universităţii
rezultatele alegerilor în termen de 10 zile. În caz de invalidare, procedurile de alegeri
se vor organiza în termen de maxim 30 de zile. (3) Biroul Electoral al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti va înainta Senatului în exerciţiu o informare privind
rezultatul alegerilor, atât pentru cadrele didactice şi de cercetare, cât şi pentru
studenţi.
…..
Art. 21 (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile cu organizarea
şi desfăşurarea alegerilor pe secţii de votare. Birourile electorale ale secţiilor de
votare sunt formate din cinci membri, la care se adaugă doi supleanţi. Componenţa
nominală a birourilor electorale ale secţiilor de votare este stabilită de către Senatul
instituţiei pe baza propunerilor făcute de către facultăţi, pentru cadrele didactice şi
de cercetare. Senatul Academiei de Studii Economice aprobă şi câte doi membri
supleanţi din rândul cadrelor didactice şi de cercetare, pentru fiecare birou electoral,
astfel încât, în cazul în care unul dintre membrii biroului este indisponibil din motive
obiective, să poată fi înlocuit, prin decizia Biroului Electoral al ASE. Nu pot face parte
din birourile electorale ale secţiilor de votare persoanele care candidează.
….
(4) Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: a) conduc
operaţiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în
jurul acesteia; b) identifică şi consemnează în tabele electorale participarea la vot; c)
numără voturile şi consemnează rezultatul alegerilor; d) întocmesc şi înaintează
Biroului Electoral al ASE procesele verbale şi buletinele de vot; e) predau cu procesverbal Biroului Electoral al ASE ştampilele şi celelalte materiale necesare votării. (5)
Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral al secţiei
de votare este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea
juridică, civilă sau penală, după caz. (6) Birourile electorale ale secţiilor de votare
lucrează în prezenţa majorităţii membrilor şi iau decizii cu votul majorităţii celor
prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. Şedinţele de
lucru se consemnează într-un proces verbal semnat de către toţi membrii prezenţi.
….
Art. 22 (1) Pe buletinele de vot se aplică ştampila de control a Biroului Electoral al
ASE. (2) La nivelul fiecărei secţiei de votare vor exista 4 ştampile de vot. (3)
Persoanele cu drept de vot îşi vor exprima opţiunea prin aplicarea ştampilei de vot în
chenarul/chenarele corespunzătoare candidatului/candidaţilor pe care doresc să îl/îi
aleagă. Se anulează, buletinele de vot, pe care s-au aplicat mai multe ştampile cu
inscripţia „votat” decât numărul de locuri stabilite pe buletin, pentru structurile de
conducere. Se anulează buletinele de vot care conţin mai mult de o ştampilă cu
inscripţia „votat” în cazul candidaţilor pentru funcţia de rector. Se anulează
buletinele pe care ştampila cu inscripţia „votat” a fost aplicată în afara spaţiului
corespunzător. (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are următoarele
atribuţii: a) primeşte, cu o zi înainte de data alegerilor, de la Biroul Electoral al ASE, o
copie după lista de vot, ştampilele marcate cu inscripţiunea “VOTAT”, formularele de
vot, formularele pentru încheierea proceselor verbale, pe baza de proces verbal,

precum şi alte materiale sau imprimate necesare desfăşurării optime a procesului de
vot; b) se prezintă înainte de începerea procesului de vot la secţia de votare unde
face prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei şi o consemnează; verifică urna
de vot care este apoi sigilată de către preşedintele Biroului Electoral al ASE prin
aplicarea ştampilei de control; c) asigură afişarea la loc vizibil la uşa secţiei de votare
ora de începere şi de încheiere a procesului de votare, permite accesul în secţia de
votare a persoanelor înscrise pe listele de vot; d) în timpul procesului de vot verifică
împreună cu membrii biroului electoral identitatea alegatorului în conformitate cu
prezenta metodologie; e) primeşte orice sesizări legate de procesul de vot şi le
înaintează spre soluţionare Biroului Electoral al ASE; f) verifică la încheierea votului
starea sigiliilor de pe urna de vot şi sigilează fanta acesteia.
Art. 23 (1) Secţiile de votare se închid la orele 20.00. Au dreptul să voteze toţi
alegătorii care se aflau în secţia de votare la orele 20.00.
….
(4) După încheierea votului, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului secţiei de
votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se realizează prin
aplicarea ştampilei „ANULAT”. (5) Se consemnează distinct, în procesul-verbal,
numărul buletinelor de vot anulate. (6) Se numără toţi alegătorii din listele electorale
care au participat la vot şi se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare
din proceseleverbale. (7) Se adună buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultă din
listele electorale, cu buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora…………. (8)
În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secţiei de votare pot
avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesulverbal. (9) După aceste
operaţiuni, se procedează la deschiderea urnei şi consemnarea rezultatului votului.
(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate, se
fac pachete separate. (11) Sunt nule buletinele de vot care ………….(15) Proceseleverbale se semnează de către preşedinte, precum şi de către membrii biroului secţiei
de votare şi vor purta ştampila de control. (16) Fiecare membru al biroului electoral al
secţiei de votare are dreptul la o copie a procesului-verbal, semnată de către
preşedintele secţiei de votare şi de către ceilalţi membri ai biroului. (17) În timpul
operaţiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face contestaţii cu privire la
aceste operaţiuni. Acestea se soluţionează pe loc, de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare.
……
(20) Se întocmeşte un dosar care cuprinde: procesul-verbal în două exemplare
originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al
secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care
au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul
secţiei de votare. (21) Preşedintele biroului electoral ale secţiei de votare, însoţit de
persoanele acreditate preda dosarele întocmite conform prevederilor alin. (20) sigilate
şi ştampilate, la sediul Biroului Electoral al ASE, în cel mult 24 de ore de la încheierea
votării.

(Extras din “Metodologie….” – Buroul Electoral ASE)

