
 

 

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România 

www.umfiasi.ro 

BIROUL DE COMUNICARE ȘI MARKETING UNIVERSITAR 

tel +40 232 301 843  

comunicare@umfiasi.ro 

pagina 1 din 2 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

15 ianuarie 2020 
 

Alegeri academice la termen, mandatul 2020-2024 

Pe parcursul zilei de mâine, 16 ianuarie 2020, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 

din Iași se vor desfășura alegerile academice la termen, pentru stabilirea membrilor Departamentelor și 

Consiliilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală, a membrilor 

Senatului Universității, pentru alegerea Directorilor de Departament și a Rectorului. Pentru toate aceste 

niveluri de conducere ale UMF Iaşi s-au depus 344 de candidaturi (întreaga listă a candidaturilor o puteți 

consulta aici ) 

Pe listele de vot sunt înscrise 767 de persoane: 730 de cadre didactice și cercetători și 37 de reprezentanți 

ai studenților (studenți care fac parte din Consiliile Facultăților și din Senat). Persoanele cu drept de vot 

din cadrul UMF Iași vor vota mâine, în Sala de Sport nr. 1 (Str. Vasile Alecsandri nr. 7 bis, vis-a-vis de 

Biblioteca UMF), în intervalul 8.00-20.00, după un program eșalonat.  

Procedura de desfășurare a votului 

Alegătorul prezintă Cartea de Identitate membrilor comisiei electorale din secția de votare. Acesta va lăsa 

telefonul mobil pe masa comisiei pe perioada votării, fotografierea și filmarea buletinului de vot fiind 

interzisă. După ce semnează în tabelul nominal, primește de la membrii comisiei buletinele de vot (cu 

ștampila de Control aplicată pe verso) și ștampila de vot. Se votează individual, doar în cabină. După 

votare, buletinele de vot sunt introduse neîmpăturite, în urnele alocate fiecărei categorii. Alegătorul va 

preda ștampila de vot membrilor comisiei și va primi Cartea de Identitate, împreună cu telefonul personal. 

https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/alegeri-academice/ianuarie-2020/Pagini/default.aspx
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/alegeri-academice/Pagini/default.aspx
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Instrucţiuni de completare a buletinului de vot 

Buletinul de vot se ștampilează astfel: 

- Poziția 1 reprezintă opțiunea principală; 

- Ultima poziție reprezintă și ultima preferință a alegătorului. 

Alegătorii trebuie să fie atenți să nu existe candidaţi pentru care nu au marcat nicio poziţie și să marcheze 

pentru fiecare candidat o singură poziţie, diferită de celelalte. Marcajul se face prin aplicarea ștampilei în 

centrul căsuţei corespunzătoare poziţiei dorite, fără a depăşi conturul acesteia. Nu se va ștampila şi nu se 

vor face semne în alte zone decât în interiorul căsuţelor. Nerespectarea acestor reguli, duce la anularea 

buletinului de vot. 

Toate informațiile legate de alegerile academice la termen, pentru mandatul 2020-2024, sunt publicate pe 

site-ul UMF Iași.  

 

 

 
*** 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai vechi instituții de învățământ 

superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de 

Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală – sunt acreditate de Asociația Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de evaluare 

European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP), de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină 

de Expresie Franceză (CIDMEF) și de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF). 

Dintre cei 11.455 de studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin 

din 50 de țări altele decât România.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University Rankings, Times Higher 

Education New Europe, U Multirank, URAP (University Ranking by Academic Performance), Shanghai ARWU (Academic Ranking of World 

Universities) 

https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/alegeri-academice/Pagini/default.aspx

