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REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PENTRU 

REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR, 

ÎN CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR 

MAIORESCIENI ȘI ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU  

 

 

PREAMBUL 

 

Prezentul Regulament stabilește normele după care se desfășoară alegerea reprezentanților 

studenților în Consiliile facultăților, în Consiliul Director al Asociației Studenților Maiorescieni 

și în Senatul Universității Titu Maiorescu. 

 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare ; Carta Universității Titu Maiorescu; Statutul Asociației 

Studenților Maiorescieni ; Codul drepturilor și obligațiilor studenților din Universitatea Titu 

Maiorescu din București și Metodologia privind procesul de cosntituire și de alegere a 

structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Titu Maiorescu pentru perioada 2016-

2020. 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul Regulament se întocmește în vederea alegerii studenților reprezentanți în 

structurile de conducere ale Universtății Titu Maiorescu după cum urmează: 

 Consiliile facultăților din cadrul Universității Titu Maiorescu; 

 Consiliul Director al Asociației Studenților Maiorescieni; 

 Senatul Universității Titu Maiorescu. 

 

Art. 2. Alegerile pentru structurile de conducere se vor desfășura astfel: 

(1) Consiliile facultăților din cadrul UTM - reprezentanții studenților în Consiliile facultăților 

sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților din cadrul fiecarei facultăți, 

conform art.207 alin.(5) lit.a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 

(2) Consiliul Director al Asociației Studenților Maiorescieni - reprezentanții studenților din 

cadrul fiecărei facultăți a UTM (președinții Cluburilor facultăților) sunt aleși prin votul universal, 

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

Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 

(3) Senatul Universității – reprezentanții studenților în Senatul Universității sunt aleși prin votul 

universal, direct, secret și egal al studenților Universității Titu Maiorescu, conform art. 208 

alin.(1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011. 
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Art. 3. Studenții, cetățeni români și/sau străini fără deosebire de rasă, religie, sex, înmatriculați la 

studii de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță) și la programele de master, 

exercită în mod egal drepturi electorale. 

 

Art. 4. 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), 

IOR (Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67A, Sector 3, București ), Biblioteca Facultății de Drept și 

Științe Economice – Târgu Jiu (str Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Târgu Jiu, Județul Olt). În 

fiecare din cele patru locații se vor instala cabine și urne de vot. 

 

 

II. STRUCTURA ORGANELOR COLECTIVE DE CONDUCERE 

 

Art. 5. (1) Senatul este format din 33 de membri, din care: 

 75% reprezentanți ai cadrelor didactice; 

 25% reprezentanți ai studenților; 

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

 maximum 75% reprezentanți ai cadrelor didactice; 

 minimum 25% reprezentanți ai studenților ; 

(3) Consiliul Director al Asociației Studenților Maiorescieni este format din Președinte, 

Vicepreședinte, Secretar General și reprezentanții tuturor studenților din cadrul fiecărei facultăți 

a Universității Titu Maiorescu (Președinții Cluburilor facultăților UTM) 

 

 

III. BIROUL ELECTORAL CENTRAL STUDENȚESC 

 

Art. 6. La nivelul Universității se constituie Biroul Electoral Central Studențesc (denumit în 

continuare BECS) și Comisiile electorale studențești. 

 

Art. 7. BECS este alcătuit din 9 membri (studenți în cadrul facultăților UTM). 

 

Art. 8. (1) Din rândul membrilor BECS, se va alege un Președinte și un Vicepreședinte, prin vot 

secret. 

(2) La nivelul fiecărei facultăți se va constitui o Comisie electorală studențească alcătuită din 3 

membri, dintre care se va alege un Președinte.  

(3) Atât BECS, cât și  Comisiile electorale studențești de la nivelul facultăților vor fi alcătuite din 

membri propuși de reprezentanții studenților în exercițiu la momentul declanșării procedurii 

electorale studențești. 
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(4) Comisia electorală constituită la nivel de facultate are obligația să transmită rezultatele 

alegerilor desfășurate  Biroului Electoral Central Studențesc imediat după numărarea voturilor, 

nu mai târziu de orele 00 :00 din ziua desfășurării alegerilor. 

 

 

IV. DEPUNEREA CANDIDATURILOR 

 

Art. 9. (1) Fiecare candidat va depune la secretariatul facultății la care este înscris, dosarul de 

candidatură care va cuprinde: CV (în format Europass), scrisoare de intenție, program de 

activități, copie CI, copie carnet de student/legitimație de student/adeverință care atestă calitatea 

de student, proces-verbal de depunere a candidaturii, declarație pe proprie răspundere că a luat 

cunoștință de prezentul Regulament și că nu încalcă niciuna dintre condițiile stabilite de acesta. 

(2) Dosarele de candidatură vor fi depuse în termenul prevăzut în  Calendarul alegerilor pentru 

fiecare facultate, afișat la avizierul facultății.  

 

Art. 10. Pot să își depună candidatura studenții  înmatriculați la învățământ cu frecvență sau 

învățământ la distanță (IF/ID), la programele de licență sau master. 

 

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

termenul prevăzut în Calendarul alegerilor pentru fiecare facultate, prin Procesul-verbal de 

depunere a candidaturii.   

 

Art. 12. Un membru al Comisiei electorale studențești  va ridica dosarele de candidatură de la 

secretariatul facultății. 

 

Art. 13. În perioada prevăzută în calendarul alegerilor BECS va verifica și valida dosarele de 

candidatură. 

 

 

V. CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

Art. 14. (1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, de a 

împărţi flyere sau de a posta mesaje pe rețelele de socializare. 

(2) Este interzisă anticampania. Prin “anticampanie” se înţelege orice informaţie oferită de către 

un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale sau scrise, 

pe rețelele de socializare, cât şi prin mijloace grafice, şi vizează unul sau mai mulţi candidaţi, 

indiferent dacă sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacă informaţiile privitoare 

la aceştia sunt sau nu adevărate. 

(3) Este intersiză utilizarea imaginii Asociației Studenților Maiorescieni de către candidați. 
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(4) Este interzisă desfășurarea campaniei electorale în ziua alegerilor şi în afara perioadei 

prevăzute în calendarul alegerilor studențești. 

 

 

VI. DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 

 

Art. 15. În fiecare din cele trei locații se vor institui Comisii electorale, având următoarele 

atribuții: 

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

3, art. 4 și art. 5 din prezentul Regulament; 

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

carnetul de student/legitimație de student ; studenții pot vota în baza carnetului de 

student/legitimației de student, iar în lipsa acestora în baza unei adeverințe eliberată de 

secretariatul facultății la care este înscris alaturi de  CI/BI/Pașaport/Permis de conducere 

sau doar cu CI/BI /pașaport/permis de conducere; 

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

înmânarea buletinului de vot; 

d) restituie documentele de identificare menționate la lit. b) a prezentului articol, în baza 

căruia alegătorul își exercită dreptul de vot  

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

activitatea și semnează Procesul-verbal de numărare a voturilor.  

 

Art. 16. Secțiile de vot se vor deschide la data și ora prevăzute în Calendarul alegerilor pentru 

fiecare facultate. 

 

Art. 17. (1) După verificarea documentului de identitate, menționat la art. 15 lit. b), fiecare 

student va primi buletinele de vot pe care sunt înscrise numele candidaților și poziția pentru care 

aceștia candidează și semnează în tabelul electoral. 

(2) Alegătorul procedează la exercitarea dreptului de vot numai în interiorul cabinelor special 

amenajate urmând să selecteze în chenarul indicat candidatul pentru care optează, raportat la 

numărul locurilor vacante în structurile pentru care se organizează alegeri, iar ulterior să 

introducă buletinul/buletinele de vot în urnele special amenajate. 

(3) Comisia electorală restituie documentul de identitate alegătorului. 

 

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

numararea voturilor și întocmirea Proceselor-verbale de numărare a voturilor. 

 

Art. 19. Procesele verbale cu rezultatele finale se predau sub semnătura tuturor membrilor 

Comisiilor existente în secțiile de vot,  la BECS. 
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Art. 20. Rezultatele de la nivelul fiecărei facultăți se publică la avizierul facultății  și pe site-ul 

UTM conform calendarului de desfășurare a alegerilor ; rezultatele finale ale alegerilor 

studențești se centralizează într-un Proces-verbal, semnat de către Președintele și 

Vicepreședintele BECS și se publică la încheierea procedurii electorale, pe site-ul UTM. 

 

Art. 21. (1) În eventualitatea existenței contestațiilor, acestea se depun la secretariatul facultății 

conform calendarului de desfășurare a alegerilor. 

(2) Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor privind desfășurarea 

alegerilor prevăzute în prezentul Regulament, numai de către candidatul în cauză. 

(3) Comisia electorală de la nivelul facultății pentru care au fost depuse contestații are obligația 

de a renumăra voturile sub supravegherea BECS ; rezultatele finale se vor aduce la cunoștință de 

către BECS prin publicarea acestora la avizierul facultății și pe site-ul UTM.  

 

Art. 22. (1)În cazul în care în primul tur al alegerilor studențești nu se prezintă la vot un număr 

de 50% + 1 din totalul studenților electori, se va organiza un al doilea tur al alegerilor în perioada 

stabilită în calendarul de alegeri. 

(2) Alegerile din turul al doilea sunt valabile indiferent de numărul alegătorilor prezenți la acesta.  

.  

 

 

VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 

Art. 23. Membrii BECS si cei din Comisia electorală studențească sunt obligați să exercite 

corect și imparțial atribuțiile ce le revin. Nerespectarea acestei obligatii poate atrage răspunderea 

disciplinară, civilă sau penală, după caz. 

 

Art. 23. BECS consemnează rezultatul alegerilor studențești și întocmește un Proces-verbal, 

semnat de președinte și vicepreședinte, însoțit de toate documentele  care stau la baza întocmirii 

lui (buletinele de vot  folosite, nule, albe; liste electorale). 

 

Art. 24. BECS depune documentele folosite în procedura de alegeri la Comisia Centrală pentru 

organizarea alegerilor și a concursurilor publice UTM, cu excepția buletinelor de vot, în termen 

de 48 de ore de la data finalizării procedurii electorale studențești. 

 

Art. 25. BECS și Comisiile electorale studențești au 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; 

 Multiplicarea buletinelor de vot și a altor materiale necesare; 
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 Tipizate pentru calculul rezultatelor votului; 

 Centralizarea voturilor și comunicarea rezultatelor; 

 Arhivarea documentelor. 

 

 

VIII. VALIDAREA REZULTATELOR 

 

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

candidații care au obținut cel mai mare număr 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 (1) Mandatul studenților aleși în Consiliile facultăților, Consiliul Director al Asociației 

Studenților Maiorescieni și în Senatul Universității Titu Maiorescu încetează la data pierderii 

calității de student, modificarea stucturii Consiliilor facultăților, Asociației Studenților 

Maiorescieni și a  Senatului Universității Titu Maiorescu, sau în cazul încetării mandatului 

organului colectiv respectiv. 

(2) Rezultatele vor fi aduse la cunostință Asociație Studenților Maiorescieni, Consiliilor 

facultăților UTM și Senatului UTM de către BECS. 

 

 

IX. SANCȚIUNI 

 

Art. 28. Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezentul Regulament de către un candidat poate 

atrage respingerea candidaturii acestuia. 

 

 

X. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Art. 29. Toate documentele utilizate în desfășurarea alegerilor vor fi arhivate de către Asociația 

Studenților Maiorescieni și vor fi depozitate în Arhiva Universității Titu Maiorescu (București, 

Sector 4, Calea Văcărești nr. 189, Corp M, Subsol).  

 

Art. 30. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 07.11.2017. 


