
        

 

REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN 

CONSILIILE FACULTĂȚILOR ȘI SENATUL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU 

 

 

PRINCIPII GENERALE 

 

Art.1.  Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu: 

-Carta Universității Titu Maiorescu; 

-Statutul  Asociației Studenților Maiorescieni. 

Art.2. Prezentul regulament se referă la alegerea studenților în structurile de conducere ale UTM, după 

cum urmează: 

-Senatul Universității; 

-Consiliile facultăților din cadrul UTM. 

Art.3. Alegerile pentru structurile de conducere se vor desfășura astfel: 

Senatul Universității – reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al 

studenților Universității Titu Maiorescu, conform art. 208 alin.(1) din Legea Educatiei Nationale 

nr.1/2011. 

Consiliile facultăților din cadrul UTM - reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct, 

secret și egal al studenților din cadrul fiecarei facultăți, conform art.207 alin.(5) lit.a) din Legea Educatiei 

Nationale nr. 1/2011. 

Art.4. Studenții, cetățeni români și/sau străini fără deosebire de rasă, religie, sex, exercită în mod egal 

drepturi electorale. 

Art.6. Alegerile se vor desfășura în incinta Universității Titu Maiorescu: Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, 

sector 4, București), Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București). În fiecare din cele doua locații 

se vor instala cabine si urne de vot.   

NORME DE REPREZENTARE 

Art.7. Senatul este format din 29 de membri, din care: 



- 75% reprezentanți ai cadrelor didactice; 

- 25% reprezentanți ai studenților: 

Consiliul facultății este format din 5-13 membri, după cum urmează: 

       - maximum 75% reprezentanți ai cadrelor didactice; 

       - minimum 25% reprezentanți ai studenților: 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL STUDENTESC 

Art.8. La nivelul Asociației Studenților Maiorescieni se constituie Biroul Electoral Central Studențesc, 

denumit în continuare BECS (anexa 1). 

Art.9. Structura și componența  nominală a Biroului Electoral Central  se aprobă de către Presedintele 

Asociației Studenților Maiorescieni (anexa 2). 

 

DEPUNEREA CANDIDATURILOR 

Art.10. Fiecare candidat va depune la secretariatul facultății la care este înscris, dosarul de candidatură 

care va cuprinde: CV, scrisoare de intenție, Planul de acțiuni privind îmbunătățirea calitativă a vieții 

studentului maiorescian, copie CI. Dosarele de candidatură vor fi depuse în termenul prevăzut în  

Calendarul alegerilor (anexa 3). 

Art.10.1. Nu își pot depune candidatura studenții care au mai mult de 3 restanțe în anul de curs. 

Art.11. Dosarele de candidatură se înregistrează și se depun la secretariatele facultăților în termenul 

prevăzut în Calendarul alegerilor(anexa 3).  

Art. 12. Presedintele Biroului Electoral Central Studențesc (BECS) va ridica dosarele de candidatură de la 

secretariatele facultăților în baza Procesului-verbal de predare-primire (anexa 4). 

 

DESFASURAREA ALEGERILOR 

Art.16. În fiecare din cele două locații se vor institui Comisii, având următoarele atribuții: 

a) îndrumă studenții alegători în vederea exercitării dreptului de vot în conformitate cu art. 3, art.4 

din prezentul Regulament; 

b) verifică apartenența studenților la Facultățile din cadrul UTM și existența vizei anuale pe carnetul 

de student, studenții pot vota în baza carnetului de student, iar în lipsa acestuia în baza unei 

adeverințe eliberată de secretariatul facultății la care este înscris. 

c) se asigură de semnarea listelor electorale de către fiecare alegător, imediat după înmânarea 

buletinului de vot; 

d) se asigură de predarea ștampilelor de către alegatori după exercitarea dreptului de vot; 

e) restituie documentul de identificare în baza căruia alegătorul își exercită dreptul de vot (carnetul 

de student, vizat pentru anii anteriori și anul în curs de desfășurare); 



f) la închiderea urnelor numără voturile de pe secția de vot în care și-au desfășurat activitatea și 

semnează Procesul-verbal de numărare a voturilor (anexa 5). 

g) răspund de gestionarea ștampilelor de vot, din momentul primirii acestora de la BECS și până la 

predarea lor, împreună cu rezultatele alegerilor.  

Art.17. Secțiile de vot se vor deschide la data și ora prevăzute în Calendarul alegerilor (Anexa 3). 

Art.18. După  expirarea perioadei de votare, urnele se deschid și comisiile procedează la numararea 

voturilor și întocmirea Proceselor-verbale de numărare a voturilor (anexa 5). 

Art.19. Procesele verbale și ștampilele se predau sub semnătura tuturor membrilor Comisiilor existente 

în secțiile de vot,  la BECS. 

Art.20. Rezultatele se centralizează intr-un Proces-verbal, semnat de către membrii BECS, inclusiv de 

Președintele BECS și se fac publice în maxim 24 de ore de la închiderea urnelor, pe site-ul UTM. 

 

Art.21. În eventualitatea existenței contestațiilor, acestea se depun în 24 de ore de la publicarea 

rezultatelor pe site-ul UTM. 

Art.22. Contestațiile se depun la sediul BECS (Calea Văcărești nr.187, et.1. V102, Sector 4, București). 

Art.23. Biroul Electoral Central  Studențesc va soluționa contestațiile în 24 de ore de la depunerea 

acestora iar rezultatele se vor aduce la cunoștința alegătorilor.  

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

Art.24. Membrii BECS sunt obligați să exercite corect și imparțial atribuțiile ce le revin. Nerespectarea 

acesei obligatii poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz. 

Art.25. BECS stabilește rezultatul alegerilor și întocmește un Proces-verbal (anexa 6), semnat de 

președinte și însoțit de toate documentele  care stau la baza întocmirii lui (buletinele de vot  folosite, 

nule, albe și contestate). 

Art.26. BECS are următoarele atribuții: 

-Publicarea calendarului alegerilor; 

-Locația secțiilor de votare; 

-Desemnarea, dintre membrii săi, a observatorilor care participă la secțiile de votare; 

-Modalitatea de contestare a alegerilor; 

-Confecționarea ștampilelor; 

-Confecționarea buletinelor de vot și a altor materiale necesare; 

-Tipizate pentru calculul rezultatelor votului; 

-Centralizarea voturilor și comunicarea rezultatelor; 



-Arhivarea documentelor. 

     

VALIDAREA REZULTATELOR 

Art.26. Se declară aleși, în ordinea descrescătoare a numarului de voturi valabil exprimate, candidații 

care au obținut cel mai mare numar de voturi pentru. În cazul în care doi dintre candidații care vizează 

același post au un număr egal de voturi, se va organiza un nou tur de scrutin conform prezentului 

Regulament. 

Art.27. Mandatul studenților aleși în Consiliile facultăților și în Senat încetează la data pierderii calității 

de student. 

Rezultatele vor fi aduse la cunostință Consiliilor facultăților UTM și Senatului UTM de catre BECS. 

 

 

 


