
Universitarii sibieni vor sa-si aleaga rectorul prin vot universal, direct, secret si egal
Noua Lege a Educatiei i-a chemat la vot pe universitarii Romaniei. Astfel, in toate universitatile de stat,
particulare si confesionale, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cadrele didactice titulare,
personalul de cercetare titular, precum si reprezentantii studentilor alesi legal in calitatea de membri in
Consiliile de Facultate sau in Senatul Universitatii au fost chemati la urne. Fiecare a trebuit sa-si
exprime optiunea privind modalitatea de alegere a rectorului in anul ce va urma: a) prin vot universal,
egal, secret si direct sau b) prin concurs public. 
  
  Referendum a fost organizat, saptamana trecuta, si in cele trei universitati din Sibiu: "Lucian Blaga",
"Alma Mater" si "Romana -Germana". Rezultatul a fost acelasi: se doreste alegerea rectorului prin vot
secret, universal, direct, secret si egal.
  
  La referendumul organizat la ULBS au participat "523 de persoane din cei 723 de electori (cadre
didactice, cercetatori stiintifici si reprezentantii studentilor in Consiliile Facultatilor si in Senatul
Universitatii) reprezentand un procent de 72,3%, suficient incat rezultatul referendumului sa poata fi
validat. Din cele 523 de voturi exprimate in cadrul celor trei sectii de votare, 522 au fost valabile si unul
anulat. 440 de persoane (adica 84,4%) s-au pronuntat pentru desemnarea rectorului Universitatii "Lucian
Blaga " din Sibiu prin alegeri, iar 82 de persoane (15,6%) au preferat varianta concursului public. Pe
parcursul alegerilor nu s-au semnalat contestatii sau alte nereguli, metodologia fiind respectata in
totalitate. Alegerile pentru functia de rector al ULBS se vor organiza, conform prevederilor legale, in
minim 6 luni de la referendum", spune Alexandra Todoran, responsabil Relatii publice in cadrul ULBS.
  
  Şi la Universitatea "Alma Mater", rezultatul referendumului a fost in favoarea alegerii rectorului prin
vot universal, egal, secret si direct, cu un procent de 92%. Din cei 57 de electori care au fost asteptati la
urne, s-au prezentat 52, "patru dintre acestia au votat pentru concurs public, iar 48 pentru vot universal",
spune prof. univ. dr. ing. Nicolaie Georgescu, rectorul universitatii. Conform Metodologiei de
organizare si desfasurare a referendumului, la Universitatea "Alma Mater" desemnarea rectorului are loc
la data de 9 martie 2012. 
  
  La Universitatea "Romana - Germana" numarul celor care vor sa-si aleaga rectorul prin vot liber, secret
a fost covarsitor: la urne s-au prezentat 35 dintr-un total de 46 de electori si toti cei 35 au votat pentru
alegeri prin vot secret.
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