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Capitolul I
Dispoziţii generale
1.1. Principiile prezentului regulament
Art. 1

(1) Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii
acestora în cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universităţii şi ale instituţiilor
statului din acest sector, decurg din Principiile Declaraţiei de la Lisabona, fiind în
concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile Statului Român.
Studenţii, în speţă reprezentanţii acestora, trebuie să fie parteneri decizionali în
cadrul tuturor structurilor din segmentul educaţional şi nu doar clienţi ai
serviciilor educaţionale, având dreptul de a decide în cadrul tuturor aspectelor
din mediul educaţional.
(2) Principiul echității şi egalității de şanse, astfel, orice student are dreptul de a
vota şi de a candida ca student reprezentant fără nicio discriminare de sex, etnie,
religie, vârstă, regim de taxă etc.

1.2. Norme generale
Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Prezentul Regulament reglementează normele metodologice de organizare şi
desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor Universităţii „Petru
Maior” din Târgu Mureş, bazate pe dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011,
Carta Universităţii „Petru Maior" din Târgu Mureş, ale Regulamentului privind
alegerea şi constituirea organismelor colegiale şi ocuparea funcţiilor executive în
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş şi ale Codului de conduită în alegeri.
Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor studenţilor care studiază în
cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, la programele de studii, cu
sau fără taxă.

În Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, reprezentarea studenţilor se
desfăşoară la nivel de grupă, an, cămin, Consiliul facultăţii şi Senat universitar. De
asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în toate comisiile sau mecanismele cu rol
decizional sau consultativ la nivelul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş
sau al facultăţilor acesteia.

Reprezentarea studenţilor se face prin: şef de grupă, şef de an, Comitetul
studenţilor din cămin, student consilier, student senator și Prefectul studenţilor.

Capitolul II
Alegerea studentului reprezentant ca șef de grupă și de an
2.1. Studentul reprezentant ca şef de grupă
Art. 6 Orice student al Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, fără deosebire de
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sex, rasă, religie sau naţionalitate are dreptul de a candida pentru funcţia de
student reprezentant ca şef de grupă.

Art. 7 Data alegerilor pentru şeful de grupă este stabilită şi comunicată de către
îndrumătorul de an cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării acestora şi la cel
mult 3 săptămâni de la data începerii anului universitar.
Art. 8 Alegerile şefilor de grupă se desfăşoară sub coordonarea îndrumătorului de an.
La alegeri pot participa ca observatori reprezentanţi din partea Ligii Studenţilor
sau reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţilor sau Senatul UPM.

Art. 9 Dreptul de a vota îl au toţi studenţii din grupa la nivelul căreia se desfăşoară
alegerile, aceştia trebuind să se legitimeze pe baza cărţii de identitate, a
carnetului de student, a paşaportului sau a legitimaţiei de student. Toţi studenţii
au dreptul la un singur vot pentru categoria de reprezentanţi din grupa din care
fac parte.
Art. 10 Studenţii care doresc să candideze ca şefi de grupă îşi anunţă intenţia de a
candida până în momentul desfăşurării alegerilor.
Art. 11 (1) Durata mandatului şefului de grupă este de 2 ani universitari, acesta având
dreptul de a putea fi reales o singură dată pentru specializarea respectivă.
Numărul de mandate consecutive pe care le poate avea un student reprezentant
ca şef de grupă este de două mandate,excepţie făcând cei care nu şi-au îndeplinit
în mandatul anterior, îndatoririle conform prezentului regulament.
(2) În cazul în care se modifică numărul de studenţi ai unei
specializări,schimbându-se astfel numărul de grupe, se vor organiza alegeri
anticipate pentru şeful de grupă şi de an, chiar dacă mandatul acestora nu a
expirat.

Art. 12 (1) Studenţii care doresc să candideze pentru funcţia de reprezentant ca şef de
grupă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie studenţi ai facultăţii respective şi să facă parte din grupa respectivă;

b) să aibă prezenţă la cursuri, seminarii şi laboratoare, conform Cartei
Universitare, excepţie făcând studenţii anului I de studiu.
(2) Pot face excepţie de la art. 12, alin (1), lit. b) candidaţii care au susţinerea a
peste 90% din studenţii grupei pe care îi reprezintă.

2.1.1. Procedura de alegere a studentului reprezentant ca şef de grupă

Art. 13 Îndrumătorul de an trebuie să aibă în momentul alegerilor lista cu studenţii
grupei respective.
Art. 14 Îndrumătorul de
care acesta îl
reprezentantului
şefului de grupă
facultăţii.

an va înmâna candidatului un proces-verbal tip (Anexa 1), pe
va completa cu datele personale, precum şi cu datele
(şeful adjunct al grupei) pe care acesta îl numeşte să ţină locul
în lipsa acestuia. Procesul-verbal se găseşte şi la secretariatul

Art. 15 Procesul-verbal va fi completat de studenţii grupei respective (susţinătorii
candidatului). Un student poate susţine un singur candidat şi nu se poate abţine
de la procedura de alegere a studentului reprezentant ca şef de grupă.
Art. 16 Cvorumul necesar alegerii şefului de grupă este de 50% + 1din studenţii grupei.
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Dacă nu se întruneşte cvorumul necesar se amână alegerile cu maxim 2 zile,
nefiind condiţionate de cvorumul de 50% + 1din studenţii grupei.

Art. 17 Va fi desemnat şef de grupă candidatul care va obţine 50% + 1 din numărul de
voturi exprimate. Dacă sunt mai mulţi de doi candidaţi, primii doi candidaţi
clasaţi cu cele mai multe voturi vor intra în turul doi de alegeri, care se va
desfăşura în aceeaşi şedinţă.
Art. 18 Numele şi datele de contact ale şefului de grupă, precum şi o copie după procesulverbal al alegerilor sunt comunicate de către acesta secretariatului facultăţii, Ligii
Studenţilor şi Prefectului studenţilor, pentru a eficientiza derularea activităţilor
de informare. Originalul procesului-verbal va rămâne la şeful de grupă.

Art. 19 Eventualele contestaţii se depun la îndrumătorul de an, în termen de 24 de ore de
la alegeri.
Art. 20 Contestaţiile depuse în termen vor fi analizate de îndrumătorul de an, iar acesta
va răspunde contestatarului în termen de 48 de ore. Sunt acceptate doar
contestaţiile asumate prin semnătură.

2.1.2. Atribuţiile studentului reprezentant ca şef de grupă

Art. 21 Şeful de grupă este reprezentantul studenţilor din grupa respectivă şi are rolul de
a asigura comunicarea între studenţi şi secretariat, între studenţi şi
reprezentanţii acestora în Consiliul Facultăţii şi Senatul UPM, dar şi între studenţi
şi Liga Studenţilor.

Art. 22 (1) Şeful de grupă are următoarele obligaţii:

a) Să participe la şedinţele organizate de conducerea Universităţii sau a
Facultăţii, de reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi Senatul
Universităţii, dar şi de către Liga Studenților. La şedinţe se vor întocmi
procese-verbale;

b) Să informeze studenţii pe care îi reprezintă cu privire la adoptarea de decizii
care îi vizează, inclusiv decizii la nivelul departamentelor, Consiliului
Facultăţii şi Senatului Universităţii;

c) Să sprijine activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi;

d) Să prezinte situaţia prezenţei studenţilor pe care îi reprezintă comisiei de
evaluare a cadrelor didactice de către studenţi;

e) Să păstreze legătura cu îndrumătorul de an în vederea colaborării pentru
rezolvarea problemelor studenţeşti;
f)

Să se implice în procesul de semnare a contractelor de studii pentru studenţi
la începutul anului universitar;

g) Să programeze examenele studenţilor pe care îi reprezintă, după consultarea
prealabilă a acestora şi a profesorilor examinatori;
h) Să reprezinte şi să organizeze grupa respectivă la cererea şefului de an;
i)

j)

Să răspundă de condica de prezenţă, pe care o va prezenta la fiecare curs,
seminar, laborator în vederea semnării;

Să predea condica de prezenţă şefului adjunct al grupei în cazul în care
absentează;
5
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k) Să ridice condica de la secretariatul facultăţii pe bază de proces-verbal, la
începutul fiecărui an universitar;

l)

Să prezinte condica directorului de departament, pentru vizare, la sfârșitul
fiecărei luni sau ori de câte ori îi este solicitată de către acesta sau de către
secretariatul facultăţii;

m) Să ridice de la secretariatul facultăţii carnetele şi legitimaţiile vizate ale
studenţilor din grupă;
n) Să cunoască regulamentele în vigoare care vizează studenţii.

(2) În cazul în care nu se respectă prevederile art. 22 alin. (1) lit. l), m), n),
responsabilului nu i se va acorda punctajul pentru activitatea ca şef de an/grupă,
la depunerea dosarului pentru taberele studenţeşti, la următoarea selecție a
beneficiarilor de tabere.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. 2se aplică şi în situația pierderii condicii de
prezență.

2.1.3. Drepturile studentului reprezentant ca şef de grupă
Art. 23 Şeful de grupă are următoarele drepturi:

a) de a fi informat cu privire la toate deciziile care pot afecta grupa pe care o
reprezintă;
b) de a lua parte ca şi observator la şedinţele de departament din cadrul
Facultăţii;

c) de a solicita adeverinţă de la secretariatul Facultăţii, din care să reiese că a
fost sau este student reprezentant ca şef de grupă;
d) dea recupera gratuit, în procent de 30%, laboratoarele la care a absentat
motivat;

e) de a folosi baza materială a Ligii Studenţilor în folosul reprezentării grupei;

f)

de a avea acces la secretariatul facultăţii în afara programului de lucru cu
studenţii, numai în interesul a minim 5 studenţi pe care îi reprezintă;

g) de a-şi exercita obligaţiile de reprezentant, fără ca personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic să împiedice acest lucru. În caz contrar, orice
student poate sesiza Comisia de Etică a UPM sau reprezentanţii studenţilor
din Consiliul Facultăţii şi Senatul UPM;
h) de a beneficia de puncte la acordarea biletelor pentru taberele studenţeşti
conform regulamentului de acordare a taberelor studenţeşti.

2.1.4. Revocarea studentului reprezentant ca şef de grupă

Art. 24 (1) Pierderea calităţii de student reprezentant ca şef de grupă intervine în
următoarele situaţii:
a) Prin revocare, de către cei care l-au susţinut. Revocarea se face printr-un
proces-verbal semnat de 50% + 1 din numărul studenţilor grupei respective,
cu justificarea motivelor;

b) Dacă lipseşte nemotivat la 3 şedinţe consecutive organizate de conducerea
6
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Universităţii sau a Facultăţii;

c) Dacă lipseşte nemotivat la 3 şedinţe consecutive organizate de reprezentanţii
studenţilor în Consiliul Facultăţii,Senatul Universităţii sau de Liga
Studenţilor;
d) Dacă demisionează, mandatul va fi exercitat pentru o perioadă de 10 zile de la
data depunerii demisiei;
e) Dacă îşi pierde calitatea de student al Facultăţii respective;

f)

Dacă nu prezintă condica directorului de departament, pentru vizare, la
sfârșitul fiecărei luni, și ori de câte ori îi este solicitată de către acesta sau de
către secretariatul facultăţii;

g) Dacă nu prezintă condica la finalul fiecărui semestru la secretariatul facultății,
împreună cu declaraţia pe propria răspundere, în care se menţionează
situația prezenţei studenţilor, potenţiali beneficiari ai burselor;

h) Dacă nu cunoaşte regulamentele în vigoare care vizează studenţii.

(2) În cazul revocării şefului de grupă, locul acestuia va fi preluat de
reprezentantul (şeful adjunct al grupei) ales o dată cu şeful de grupă, până la
noi alegeri.

2.2. Studentul reprezentant ca şef de an

Art. 25 Şeful de an se alege dintre şefii de grupă aleşi ai respectivului an (specializare),
iar unde există o singură grupă, şeful de grupă este şi şef de an.
Art. 26 Şeful de an se va alege în termen de 6 zile de la alegerea tuturor şefilor de grupă ai
respectivei specializări.

Art. 27 Alegerile şefului de an se desfăşoară sub coordonarea îndrumătorului de an, care
trebuie să aibă în momentul alegerilor lista cu studenţii anului respectiv. La
alegeri pot participa ca observatori reprezentanţi din partea Ligii Studenţilor sau
reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii sau Senatul Universităţii.
Art. 28 Dreptul de a vota îl au toţi studenţii din anul la nivelul căruia se desfăşoară
alegerile, aceştia trebuind să se legitimeze pe baza cărţii de identitate, a
carnetului de student, a paşaportului sau a legitimaţiei de student. Toţi studenţii
au dreptul la un singur vot pentru categoria de reprezentanţi din anul din care fac
parte.

Art. 29 Durata mandatului şefului de an este de 2 ani universitari, acesta având dreptul
de a putea fi reales o singură dată pentru specializarea respectivă. Numărul de
mandate consecutive pe care le poate avea un student reprezentant ca şef de an
este de două mandate, excepţie făcând cei care nu şi-au îndeplinit în mandatul
anterior îndatoririle conform prezentului regulament, atât ca şef de an, cât şi ca
şef de grupă.
2.2.1. Procedura de alegere a studentului reprezentant ca şef de an

Art. 30 (1) Îndrumătorul de an va înmâna candidatului un proces-verbal tip
(Anexa2dacă sunt maxim 35 de studenţi sau Anexa 3 dacă sunt peste 35 de
studenţi), pe care acesta îl va completa cu datele personale, precum şi cu datele
7
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reprezentantului (şeful adjunct al anului) pe care acesta îl numeşte să ţină locul
şefului de an în lipsa acestuia. Procesul-verbal se găseşte şi la secretariatul
facultăţii.
(2) Persoana propusă ca şef adjunct al anului trebuie să fie una dintre ceilalţi şefi
de grupă. Dacă există un singur şef de grupă, acesta va propune pe oricare alt
student din an.

(3) Dacă există un singur şef de grupă, nu mai este necesar a se face demersurile
pentru alegerea şefului de an într-o altă şedinţă. În şedinţa de alegere a şefului de
grupă, pe lângă procesul-verbal (Anexa 1) se completează şi procesul-verbal
(Anexa 2 sau Anexa 3), cu datele personale ale candidatului, precum şi cu datele
reprezentantului (şeful adjunct al anului) pe care acesta îl numeşte să ţină locul
şefului de an în lipsa acestuia. Procesul-verbal se găseşte şi la secretariatul
facultăţii.

Art. 31 Procesul-verbal va fi completat de studenţii anului respectiv, susţinătorii
candidatului. Un student poate susţine un singur candidat şi nu se poate abţine de
la procedura de alegere a studentului reprezentant ca şef de an.

Art. 32 Cvorumul necesar alegerii şefului de an este de 50% + 1din studenţii anului. Dacă
nu se întruneşte cvorumul necesar se amână alegerile cu maxim 2 zile, nefiind
condiţionate de cvorumul de 50% + 1 din studenţii anului.
Art. 33 Va fi desemnat şef de an candidatul care va obţine majoritatea simplă 50% + 1 din
numărul de voturi exprimate.

Art. 34 Numele şi datele de contact ale şefului de an, precum şi o copie după procesulverbal al alegerilor sunt comunicate de către acesta secretariatului facultăţii, Ligii
Studenţilor şi Prefectului studenţilor, pentru a eficientiza derularea activităţilor
de informare. Originalul procesului-verbal va rămâne la şeful de an.
Art. 35 Eventualele contestaţii se depun la îndrumătorul de an, în termen de 24 de ore de
la alegeri. Contestaţiile (scrise şi semnate) depuse în termen vor fi analizate de
îndrumătorul de an care va răspunde contestatarului în termen de 48 de ore.
2.2.2. Atribuţiile studentului reprezentant ca şef de an

Art. 36 Şeful de an este reprezentantul studenţilor din anul respectiv, şi are rolul de a
asigura comunicarea între studenţi şi secretariat, între studenţi şi reprezentanţii
acestora în Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii şi între studenţi şi Liga
Studenţilor.

Art. 37 Studentul reprezentant ca şef de an are următoarele obligaţii:

a) de a participa la toate şedinţele organizate de conducerea Universităţii sau a
Facultăţii, de reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi Senatul
Universităţii, dar şi de către Liga Studenţilor. La şedinţe se vor întocmi
procese-verbale;

b) de a informa studenţii pe care îi reprezintă, cu privire la adoptarea de decizii
care îi vizează, inclusiv decizii la nivelul departamentelor, Consiliului
Facultăţii şi Senatului Universităţii;
c) de a sprijini activitatea de evaluare a cadrelor didactice universitare de către
studenţi;
8
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d) obligaţia de a colabora cu îndrumătorul de an în vederea rezolvării
problemelor studenţeşti;

e) de a cunoaşte regulamentele în vigoare care vizează studenţii.

2.2.3. Drepturile studentului reprezentant ca şef de an

Art. 38 Studentul reprezentant ca şef de a nare următoarele drepturi:

a) de a fi informat cu privire la toate deciziile care pot afecta anul pe care îl
reprezintă;

b) de a lua parte ca şi observator la şedinţele de departament din cadrul
Facultăţii;

c) de a solicita adeverinţă de la secretariatul Facultăţii, din care să reiese că a
fost sau este student reprezentant ca şef de an;
d) dea folosi baza materială a Ligii Studenţilor în folosul reprezentării anului.

e) de a avea acces la secretariatul facultăţii în afara programului de lucru cu
studenţii,numai în interesul a minim 5 studenţi pe care îi reprezintă;
f)

de a-şi exercita obligaţiile de reprezentant fără ca personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic să împiedice acest lucru. În caz contrar, orice
student poate sesiza Comisia de Etică a UPM sau reprezentanţii studenţilor
din Consiliul Facultăţii şi Senatul UPM;

g) de a beneficia de puncte la acordarea taberelor studenţeşti conform
regulamentului de acordare a taberelor studenţeşti.

2.2.4. Revocarea studentului reprezentant ca şef de an

Art. 39 (1) Pierderea calităţii de reprezentant ca şef de an intervine în următoarele
situaţii:
a) Prin pierderea calităţii de şef de grupă, în orice situaţie;

b) Prin revocare, de către cei care l-au susţinut. Revocarea se face printr-un
proces-verbal semnat de 50% + 1 din numărul studenţilor anului respectiv,
justificându-se motivele;

c) Dacă lipseşte nemotivat la 3 şedinţe consecutive organizate de conducerea
Universităţii sau a Facultăţii;

d) Dacă lipseşte nemotivat la 3 şedinţe consecutive organizate de reprezentanţii
studenţilor în Consiliul Facultăţii, Senatul Universităţii sau de Liga
Studenţilor;

e) Dacă demisionează, mandatul va fi exercitat pentru o perioadă de 10 zile de la
data depunerii demisiei.

(2) În cazul revocării şefului de an, locul acestuia va fi preluat de şeful adjunct al
anului, până la noi alegeri.
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Capitolul III
Reprezentanţii studenţilor cazaţi în cămin
3.1. Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului studenţilor din cămin
Art. 40 (1) Pentru o mai bună colaborare între studenţii care locuiesc în cămin, pe de o
parte, şi administraţia căminelor, conducerile facultăţilor şi conducerea
Universităţii pe de altă parte, studenţii care locuiesc în cămin îşi vor alege
Comitetul studenţilor din cămin;

(2) Comitetul studenţilor din cămin este compus din președinte de cămin şi
responsabili de paliere;

(3) Candidaţii la funcţia de preşedinte de cămin trebuie să îndeplinească condiţia
de promovabilitate, fiind cel puţin în anul II de studii;
(4) Alegerea preşedintelui de cămin se face prin votul majorităţii simple a
studenţilor cazaţi în căminul respectiv, care participă la alegeri;

(5) Adunarea de alegere a preşedintelui de cămin se va desfăşura la începutul
semestrului II şi va fi anunţată cu cel puţin o săptămână înainte;

(6) Preşedintele de cămin împreună cu preşedintele Ligii Studenţilor aleg
responsabilii de paliere;

(7) Durata mandatului preşedintelui de cămin este de 2 ani,acesta având dreptul
de a putea fi reales o singură dată. Numărul de mandate pe care le poate avea un
student ca preşedinte de cămin este de două mandate, excepţie făcând cei care nu
şi-au îndeplinit îndatoririle în mandatul anterior.

3.2. Revocarea membrilor Comitetului studenţilor din cămin

Art. 41 (1) În cazul unor abateri grave, Adunarea generală a studenţilor cazaţi în cămin
poate decide revocarea preşedintelui sau înlocuirea şefilor de paliere.

(2) În cazul în care Adunarea generală a studenţilor cazaţi în cămin decide
înlocuirea şefilor de paliere, preşedintele de cămin împreună cu preşedintele Ligii
Studenţilor va face noi propuneri în cel mult 3 săptămâni de la data vacantării
unui loc în Comitetul studenţilor din cămin.
(3) În cazul în care Adunarea generală a studenţilor cazaţi în cămin decide
revocarea preşedintelui de cămin, se vor organiza noi alegeri în cel mult 3
săptămâni de la data revocării.
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Capitolul IV
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi Senatul UPM
4.1. Procedura de alegere a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi
Senatul UPM
Art. 42 (1) Procedura de alegere a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii şi
Senatul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş se bazează pe principiul
reprezentativităţii, unde studenţii sunt reprezentaţi în procent de 25% din totalul
membrilor.
(2) Structura de reprezentare a studenţilor în Senatul universitar va fi compusă
din 2 studenţi de la învăţământul de licenţă şi un student masterand din partea
Facultăţii de Inginerie, 2 studenţi de la învăţământul de licenţă şi un student
doctorand din partea Facultăţii de Ştiinţe şi Litere şi 2 studenţi de la învăţământul
de licenţă şi un student masterand din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice,
Juridice şi Administrative.

Art. 43 Candidaturile pentru obţinerea unui mandat în Consiliul Facultăţilor sau Senatul
Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş sunt uninominale pe liste.

Art. 44 Durata mandatului unui membru al Senatului UPM este de 2 ani, cu posibilitatea
înnoirii mandatului de cel mult două ori.

Art. 45 (1) Un student poate candida pentru un loc în Consiliul Facultăţii sau Senatul
Universităţii dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este student la Facultatea pentru care candidează;

- candidatul îşi va depune la Registratura Universităţii (sala R14) următoarele
documente:
o
o
o

cerere tip (Consiliul Facultăţii Anexa 4, Senatul UPM Anexa 5);
copie a carnetului de student vizat la zi;
copie C.I/B.I.

(2) Candidaturile se vor depune şi se vor înregistra la Registratura Universităţii
(sala R14), în termenul stabilit conform calendarului de alegeri stabilit de Senatul
UPM.

Art. 46 Un student nu poate candida pentru un loc în Consiliul Facultăţii sau în Senatul
Universităţii dacă se află în situaţie de incompatibilitate, conform Cartei UPM,
regulamentelor în vigoare și hotărârilor Senatului Universităţii.

Art. 47 Incompatibilitatea reprezintă interdicţia de a executa funcţia de membru în
Consiliul Facultăţii sau în Senatul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş
dacă:
a) studentul care candidează este angajat al Universității;
b) studentul a adus prejudicii de imagine Universității.

Art. 48 (1) Pentru validarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul
Facultăţii,participarea la vot trebuie să fie de cel puţin 50%+l din numărul total al
studenţilor Facultăţii.
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(2) Pentru validarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Senatul UPM,
participarea la vot trebuie să fie de cel puţin 50% + l din numărul total al
studenţilor UPM.

Art. 49 (1) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin,
Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor
va organiza al doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile calendaristice. Nu sunt
admise depuneri de noi candidaturi. Pentru al doilea tur de scrutin nu există
condiţii de participare la vot.
(2) Validarea alegerilor reprezentanţilor studenților se face de către Senatul
UPM.

4.2. Comitetul
studenţilor

studenţesc

privind

organizarea

alegerilor

reprezentanţilor

Art. 50 Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor
îşi desfăşoară activitatea la sediul Ligii Studenţilor din Universitatea „Petru
Maior” din Târgu Mureş, singura organizaţie recunoscută de către forurile
superioare ale UPM ca partener egal în luarea deciziilor în momentul aprobării
prezentului regulament(Str. N. Iorga, nr.1, Municipiul Târgu Mureş, judeţul
Mureş).
Art. 51 (1) Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi Senatul Universităţii „Petru Maior” din
Târgu Mureş este format din:
- 2 reprezentanţi ai Ligii Studenţilor constituită legal la nivel de Universitate şi
recunoscută de către forurile superioare ale UPM ca partener egal în luarea
deciziilor;
- câte un reprezentant al studenţilor din fiecare Facultate componentă a
Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, desemnat prin consultarea
conducerii facultăţii.

(2) Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi Senatul UPM va fi format dintr-un număr
impar de membri.
(3) Membrii Comitetului studenţesc privind
reprezentanţilor studenţilor nu pot candida.

organizarea

alegerilor

Art. 52 (1) Preşedintele şi secretarul Comitetului studenţesc privind organizarea
alegerilor reprezentanţilor studenţilor sunt aleşi dintre membrii acestuia.

(2) Deciziile luate în acest comitet, inclusiv desemnarea preşedintelui şi a
secretarului, se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor.

Art. 53 (1) Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor va funcţiona conform unor proceduri şi norme proprii, stabilite prin
votul majorităţii simple a membrilor şi cu respectarea prezentului regulament.
(2) Hotărârile şi dezbaterile Comitetului studenţesc privind organizarea
alegerilor reprezentanţilor studenţilor vor fi consemnate în procesul-verbal, care
se va înregistra în registrul de intrări-ieşiri al Comitetului studenţesc privind
organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor.
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(3) Dispoziţiile Preşedintelui Comitetului studenţesc privind organizarea
alegerilor reprezentanţilor studenţilor sunt obligatorii pentru toţi membrii
Comisiilor de votare constituite la nivelul facultăţilor, pentru membrii
Comitetului, precum şi pentru toţi participanţii la procesul de votare.

(4) Rezultatele finale ale procesului de vot vor fi validate de Senatul Universităţii
„Petru Maior” din Târgu Mureş.

Art.54 Se vor întocmi procese-verbale de predare/primire a buletinelor de vot, listelor
de prezenţă, în care se vor consemna şi rezultatele procesului de vot.

Art.55 Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor
are următoarele atribuţii:
- organizează alegerile reprezentanţilor studenţilor pentru Consiliul Facultăţilor
şi Senatul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş;
- veghează la respectarea regulamentului şi a normelor de conduită în timpul
campaniei electorale şi ale procesului de vot;

- desemnează preşedinţii şi secretarii Comisiilor secţiilor de votare constituite la
nivelul facultăţilor;
- validează/invalidează înscrierile candidaţilor;
- soluţionează contestaţiile;

- monitorizează campania electorală a candidaţilor;

- adoptă hotărâri şi propune sancţiuni către Consiliul Facultăţilor şi Senatul
UPM.
-

4.3. Comisia secţiei de votare

Art. 56 (1) Pentru desfăşurarea şi organizarea procesului de vot,Comitetul studenţesc
privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor va constitui câte o
secţie de votare pentru fiecare facultate din cadrul Universităţii.
(2) Pentru fiecare secţie de votare va exista câte o Comisie a secţiei de votare.

Art. 57 Comisia secţiei de votare pune în aplicare procesul de alegeri conform
regulamentului şi normelor specifice de lucru.
Art. 58 (1) Comisia secţiei de votare este formată din 3 membri, după cum urmează:

- un student membru al Comitetului studenţesc privind organizarea alegerilor
reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi Senatul UPM;

- un membru desemnat din partea Ligii Studenţilor constituită legal la nivel de
Universitate şi recunoscută de către forurile superioare ale UPM ca partener
egal în luarea deciziilor (Liga Studenţilor din Universitatea „Petru Maior” din
Târgu Mureş);
- un student desemnat prin consultarea conducerii facultăţii.

(2) Membrii comisiei secţiei de votare nu pot candida.

Art. 59 Funcţia de preşedinte şi de secretar al Comisiei secţiei de votare nu poate fi
ocupată de membrul desemnat de Comitetului studenţesc privind organizarea
alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi Senatul UPM.
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Art. 60 Comisia secţiei de votare se întruneşte cu cel mult 4 zile înainte de data alegerilor
pentru a-şi stabili procedurile de lucru.

Art. 61 În ziua alegerilor, membrii comisiei au obligaţia de a fi prezenţi în secţia de votare
şi vor desfăşura procesul de alegeri, în intervalul orar stabilit de către Comitetul
studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor.

Art. 62 Comisia secţiei de votare are obligaţia de a asigura un climat prielnic desfăşurării
alegerilor, de a asigura respectarea normelor de conduită morală şi de a asigura
desfăşurarea în condiţii echitabile a procesului de alegeri.
Art. 63 (1) Comisia secţiei de votare are obligaţia de a asigura: sigilarea urnei de vot,
caracterul secret al votului, logistica, numărarea voturilor.

(2) Comisia secţiei de votare va avea la dispoziţie listele persoanelor cu drept de
vot.

(3) Comisia secţiei de votare are obligaţia ca la înmânarea buletinului de vot, să
legitimeze persoana care votează pe baza cărţii de identitate, a carnetului de
student, a paşaportului sau a legitimaţiei de student şi să înregistreze datele
votantului într-un tabel (listă de prezență cu studenții care şi-au exprimat
opţiunea de vot).
(4) Votanţii care îşi exprimă opţiunea de vot, sunt obligaţi să semneze în tabelul
în care le sunt înregistrate datele personale.

(5) În situaţia în care pe listele cu candidaţii înscrişi pentru alegeri sunt mai
mulţi candidaţi decât numărul mandatelor atribuite fiecărei facultăţi, ierarhizarea
candidaţilor se va face descrescător, în raport de numărul voturilor valabil
exprimate, până la acoperirea numărului atribuit fiecărei facultăţi.

(6) Modalitatea concretă de vot constă în tăierea de pe listă a candidaţilor
consideraţi nepotriviţi în reprezentarea studenţilor in Consiliul Facultăţii sau în
Senatul UPM.
(7) Validarea fiecărui vot va fi stabilită de către Comitetului studenţesc privind
organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi
Senatul UPM.

Art. 64 Comisia secţiei de votare are obligaţia, în ziua alegerilor, să sesizeze eventualele
fraude sau activităţi ce fac abatere de la regulament sau conduită, la Comitetul
studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor.

Art. 65 (1) Se vor întocmi procese-verbale de predare/primire a buletinelor de vot şi ale
listelor de prezenţă, în care se vor consemna şi rezultatele procesului de vot.

(2) Procesele-verbale vor fi predate Preşedintelui Comitetului studenţesc privind
organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor, acesta înregistrându-le în
registrul de intrări-ieşiri al Comitetului studenţesc privind organizarea alegerilor
reprezentanţilor studenţilor.

Art. 66 Orice abateri de la prezentul regulament sau alte norme existente în UPM, se vor
sesiza la Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor, care are competenţa de a le soluţiona şi/sau, în funcţie de gravitate,
de a le transmite spre soluţionare organelor competente ale Universităţii „Petru
Maior” din Târgu Mureş.
14

2015

Regulament privind alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale
Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

4.4. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor

Art. 67 Organizarea şi desfăşurarea alegerilor intră în competenţa exclusivă a
Comitetului studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor şi a Comisiilor secţiilor de votare.

Art. 68 (1) Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor va declanşa procedura de înscriere a candidaţilor în termen de 72 de
ore de la constituire.
(2) Conform art. 45 alin. (2), candidaturile se vor depune la şi se vor înregistra la
Registratura Universităţii (sala R14), în termenul stabilit conform calendarului de
alegeri stabilit de Senatul UPM.

(3) Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor
studenţilor va ridica toate candidaturile depuse la Registratura Universităţii (sala
R14) până la termenul stabilit de Senatul UPM. Candidaturile se vor înregistra în
registrul de intrări-ieşiri al Comitetului studenţesc privind organizarea alegerilor
reprezentanţilor studenţilor.

Art. 69 Validarea sau invalidarea candidaturilor se va comunica telefonic sau prin e-mail
şi prin afişare, de către membrii Comitetului studenţesc privind organizarea
alegerilor, reprezentanţilor studenţilor în termen de 6 ore de la expirarea
termenului de depunere a candidaturilor. Invalidarea candidaţilor poate avea loc
în cazul în care nu sunt întrunite condiţiile prezentului regulament.

Art. 70 Contestaţiile se depun şi se soluţionează în ziua următoare afişării
validării/invalidării candidaturilor.

Art. 71 (1) Campania electorală va începe cu cel mult 7 zile înaintea primului tur de
scrutin şi se încheie cu 24 de ore înaintea zilei în care se desfăşoară procesul de
vot. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, campania electorală va începe cu cel
mult 5 zile înaintea procesului de votare şi se încheie cu 24 de ore înaintea zilei în
care se desfăşoară procesul de votare.
(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în spaţiul pus la dispoziţie
de către conducerea facultăţilor.

(3) Pentru campania electorală candidaţii, precum şi studenţii cu drept de vot au
dreptul să-şi exprime în mod liber opiniile, să-şi susţină nestingherit programele,
numai cu respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii persoanei.

(4) Pe timpul campaniei electorale sunt interzise:
- adresarea de jigniri,
contracandidaţilor;

insulte,

calomnii

de

orice

fel

la

adresa

- utilizarea de către candidaţi sau susţinătorii acestora, a spaţiilor de afişaj,
în mod abuziv pentru împiedicarea folosirii acestor spaţii de ceilalţi
candidaţi;

- distrugerea, deteriorarea, înscrierile de natură calomnioasă sau obscenă
pe materialele de afişaj;
- afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele
special prevăzute în acest sens.

Art. 72 Pot fi sancţionate orice acte de natură a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor,
precum şi imaginii oricărui participant la campania electorală, fie el candidat sau
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susţinător al acestuia conform regulamentului şi dispoziţiilor existente în UPM.

Art. 73 (1) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor, în ziua alegerilor sunt
interzise:
− continuarea sub orice formă a campaniei electorale;

− accesul candidaţilor în secţiile de votare de care nu aparţin;

− tulburarea desfăşurării alegerilor de către participanţii la procesul de vot;

− accesul în incinta şi în apropierea secţiei de votare a persoanelor care indică
votanţilor opţiunea de vot;

(2) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor, în ziua alegerilor este
permis:
− accesul candidaţilor în secţia de votare doar pentru exercitarea votului;

− accesul în secţia de votare al membrilor Comitetului studenţesc privind
organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor.

Art. 74 Inducerea în eroare a alegătorilor, răspândirea de informaţii false, atacul la
persoană şi alte forme nedeontologice şi de abatere de la normele bunului simţ
vor fi sancţionate conform regulamentului şi normelor existente în UPM.

Art. 75 Orice persoană direct lezată poate să depună o plângere în scris către Comitetul
studenţesc privind organizarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor.

4.5. Dispoziţii finale

Art. 76 (1) Abaterile de orice formă de la prezentul regulament pot duce la sancţiuni
precum:
- mustrare scrisă;

- interzicerea dreptului de a fi ales la alegerile în timpul cărora s-a constatat
abaterea, precum şi a dreptului de a candida la viitoarele alegeri.

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 76. alin. (1)vor fi propuse organelor de
conducere ale facultăţilor sau Senatului Universităţii „Petru Maior” din Târgu
Mureş de către Comitetul studenţesc privind organizarea alegerilor
reprezentanţilor studenţilor.

Art. 77 (1) Un student îşi poate pierde calitatea de membru al Consiliului Facultăţii sau
al Senatului Universităţii, în următoarele situaţii:
a) prin pierderea calităţii de student;

b) prin demisie, exercitându-şi mandatul pentru o perioadă de 15 zile de la data
depunerii acesteia;
c) ca urmare a incompatibilității;

d) prin neparticiparea la 3 ședințe consecutive nemotivate.

(2) Dacă un student şi-a pierdut calitatea de membru al Consiliului Facultăţii sau
al Senatului UPM ca urmare a incompatibilității, prin demisie sau pentru
neparticiparea la 3 ședințe consecutive nemotivate, acesta nu îşi va mai putea
depune candidatura la următoarele alegeri pentru niciun loc ca reprezentant al
studenţilor.
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Art. 78 (1) Toate buletinele de vot (cu excepţia celor care nu au fost folosite) se vor
păstra timp de 6 luni de zile, de la desfășurarea procesului de vot, în sediul Ligii
Studenţilor din Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş. După această dată,
buletinele de vot pot fi distruse.

(2) Conducerea Universităţii, conducerea facultăţii şi secretariatele facultăților
unde au loc alegeri ale reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale
UPM se obligă să asigure toate cele necesare Comisiilor secţiilor de votare pentru
o bună desfășurare a procesului de vot (sală, buletine de vot, urne, materiale de
papetărie, etc.).
(3) Studenţii reprezentanţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universitar
beneficiază de reducerea taxei de cazare cu 25% în Căminele studenţeşti,
respectiv Căminul Nr.4, strada Nicolae Grigorescu nr. 15/B şi Căminul Nr.1, strada
Căprioarei. Această reducere nu se cumulează cu o altă reducere la taxa de cazare.

Capitolul V
Studenţii reprezentanţi în diferite comisii sau mecanisme cu rol
decizional sau consultativ la nivelul UPM, respectiv al facultăţilor
5.1. Prefectul studenţilor
Art. 79 Prefectul studenţilor se alege dintre reprezentanţii studenţilor membri în Senatul
UPM.
(1) După validarea mandatelor studenţilor senatori, de către Senatul universitar,
dintre aceştia va fi desemnat, prin vot liber exprimat şi nesecret, Prefectul
studenţilor, în cadrul aceleaşi şedinţe.

(2) Cvorumul necesar alegerii Prefectului studenţilor este de 75%din totalul
studenţilor senatori. Dacă nu se întruneşte cvorumul necesar, alegerile se amână
până la următoarea şedinţă de Senat,de data aceasta nemaifiind condiţii de
participare la vot.
(3) Va fi desemnat Prefectul studenţilor candidatul care va obţine 50% + 1 din
numărul de voturi exprimate. Dacă printre primii clasaţi există doi sau mai mulţi
candidaţi cu acelaşi număr de voturi, aceştia vor intra în turul doi de alegeri, care
se va desfăşura în aceeaşi şedinţă.

(4) Până la alegerea Prefectului studenţilor, se va desemna un student senator
care să participe la eventualele comisii sau mecanisme cu rol decizional sau
consultativ la nivelul UPM, respectiv al facultăţilor.
(5) În caz de absenţă, Prefectul studenţilor poate delega atribuţiile sale,cu
aprobarea Senatului universitar, Subprefectului studenţilor, acesta din urmă
având drept de vot la comisiile sau mecanismele cu rol decizional sau consultativ
la nivelul UPM, respectiv al facultăţilor.
(6) Subprefectul studenţilor este propus de Prefectul studenţilor şi confirmat de
studenţii senatori prin vot liber exprimat şi nesecret. Cvorumul necesar alegerii
Subprefectului este de 75%dintotalul studenţilor senatori.
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Art. 80 (1) Pierderea calităţii de Prefect al studenţilor intervine în următoarele situaţii:
a) Dacă îşi pierde calitatea de student;

b) Dacă demisionează, mandatul va fi exercitat pentru o perioadă de 10 zile de la
data depunerii demisiei;
c) Dacă lipseşte nemotivat la 3 şedinţe consecutive ale Senatului UPM;

d) Prin revocare. Revocarea se face în cadrul şedinţei de Senat de către 50% + 1
din numărul studenţilor senatori, cu justificarea motivelor.

(2) În cazul revocării Prefectului studenţilor, locul acestuia va fi preluat de
Subprefectul studenţilor până la noi alegeri.

Art. 81 (1) Prefectul studenţilor va convoca cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte
ori este necesar studenţii reprezentanţi ca şef de grupă/an, studenţii membri ai
Consiliului Facultăţilor şi Senatului Universităţii, dar şi oricare alţi studenţi
reprezentanţi.
(2) Şedinţele şi întâlnirile reprezentanţilor studenţilor trebuie să aibă ca scop:
a) reprezentarea intereselor şi susţinerea activităţilor studenţeşti;

b) promovarea şi conştientizarea nevoii de comunicare constructivă între
studenţi, cadre didactice, foruri decizionale şi administrative;

c) crearea unui cadru de consultare şi de dezbatere care să faciliteze identificarea
aşteptărilor, nevoilor, iniţiativelor şi propunerilor studenţilor;
d) formularea unui set de soluţii viabile pentru problemele de interes studenţesc.

Capitolul VI
Dispoziţii finale
Art. 83 Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de
25 noiembrie 2015.
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
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Anexe
Anexa 1. Proces-verbal de desemnare a şefului de grupă

Anexa 2. Proces-verbal de desemnare a şefului de an (tabel pentru maxim 35 studenţi)
Anexa 3. Proces-verbal de desemnare a şefului de an (tabel pentru maxim 80 studenţi)
Anexa 4. Cerere pentru depunerea candidaturii pentru membru în Consiliul Facultăţii.
Anexa 5. Cerere pentru depunerea candidaturii pentru membru în Senatul UPM
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