
Regulament de alegere a studenţilor reprezentanţi 
 
 

Reprezentarea studenţilor în cadrul UMFST G. E. Palade Tg. Mureş se desfăşoară la nivel de grupă, 

serie, an, cămin, Consiliu de Facultate, Senat Universitar şi Consiliu de Administraţie. De asemenea, 

studenţii sunt reprezentaţi în toate comisiile sau mecanismele cu rol decizional şi consultativ la nivelul 

Facultăţii şi Universităţii (CF.Legii 1/2011 art.203 aliniatul 5). 
  
Liga Studenților din Tîrgu-Mureș si Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș sunt organizaţiile 

legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, şi 

vor fi numite in acest document Organizații Studențești reprezentative. 
  
Titlul I - Norme generale 
  
Art 1. Alegerile pentru studenţii reprezentanţi sunt organizate de către studenţii, reprezentaţi prin 

Organizaţiile Studenţeşti reprezentative, la începutul fiecărui an universitar. 
A) Procedurile de alegere vor fi uniforme la nivelul întregii Universităţi 
B) Procesul electiv va fi transparent în toate etapele de desfăşurare 
C) Numărul de studenţi reprezentanţi din cadrul comisiilor sau mecanismelor cu rol decizional şi 

consultativ la nivelul Facultăţilor şi Universităţii, este reprezentat de un procent de minim 25% din 

numărul total de membrii ai acestora (CF. Legii 1/2011, art.207 alin. 5) şi direct proporţional şi cu 

numărul studenţilor înscrişi pe fiecare serie de predare (română, maghiară, engleză), acest număr fiind 

calculat în fiecare an înainte de procesul electiv. 
  
Art 2. Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant 
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor 

studenţilor care urmează cursurile de zi ale unei facultăţi (nivel licenţă, master, doctorat) şi nu poate fi 

limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxare, număr de restanţe, experienţă 

precedentă sau oricare alt criteriu. 
 (2) Nu au dreptul de a candida, pentru funcţiile de şef de an, membru în Consiliu sau membru în Senat 

studenţii angajaţi ca şi cadre didactice ai Universităţii. 
(3) Nu au dreptul de a candida ca şef de an, Consiliu sau Senat studenţii cu funcţii de conducere în 

partide politice sau în organizaţiile de tineret ale partidelor politice. 
(4) Candidaţii nu pot fi preselectaţi sub nici o formă, toţi candidaţii care îşi exprimă intenţia de a 

candida având dreptul de a fi aleşi. 
(5) Toţi studenţii au dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de reprezentanţi din facultatea din 

care fac parte. 
(6) Fiecare student votează în cadrul facultăţii de care aparţine, în funcţie de seria de predare (romana , 

maghiara, engleza) pentru care se alege studentul reprezentant. 
(7) Studenţii care votează se legitimează pe baza cărţii de identitate şi a carnetului de student, a 

paşaportului sau a oricărei alte legitimaţii cu poză, conform listelor actualizate privind studenţii 

înmatriculaţi în anul universitar respectiv. În imposibilitatea prezentării carnetului de student, aceştia 

se pot legitima doar cu documentele care atestă statutul de student şi sunt ştampilate la zi. 
 
 



Art. 3 Facultăţile sunt obligate să facă publice studenţilor toate datele privitoare la desfăşurarea 

alegerilor pentru studenţii reprezentanţi cu o lună înaintea începerii procedurii electorale, în urma unei 

cereri în scris înaintată conducerii acestora, de către Organizaţiile Studenţeşti reprezentative. 
Art. 4 Toţi candidaţii au dreptul de a fi observatori în toate etapele procesului electoral. 
Art. 5 Toţi studenţii reprezentanţi sunt obligaţi să respecte prevederile Cartei universitare în vigoare 

aprobate de MECTS, a prezentului regulament de reprezentare, precum şi a altor regulamente adoptate 

de către Senatul Universităţii(CF.Legii 1/2011 Art.202. aliniatul 3), în măsura în care acestea nu 

încalcă dreptul fundamental de acces la reprezentare. 
Art. 6 Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a păstra contactul cu ceilalți studenţi reprezentaţi şi cu 

studenţii pe care îi reprezintă 
Art. 7 Studenţii reprezentanţi au obligaţia să facă publică şi să denunţe orice tentativă de influenţare a 

deciziilor acestora. Orice student poate sesiza acest act Organizaţiilor Studenţeşti Reprezentative, 

acestea putând sesiza la rândul lor Senatul Universitar , care pot hotărî menţinerea sau nu a calităţii de 

membru reprezentant a studentului în cauză. 
Art. 8 Influenţarea activităţii academice a studenţilor reprezentanţi de către cadrele didactice: 
(1) Este interzisă influenţarea activităţii academice a studenţilor reprezentanţi pe baza deciziilor pe 

care aceştia şi le asumă în cadrul activităţii de reprezentare. 
(2) Orice student poate sesiza acest act Organizaţiilor Studenţeşti Reprezentative, acestea putând sesiza 

la rândul lor Senatul Universitar  în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. 
 
 

Titlul II - Studenţii reprezentanţi în Consiliile Facultăţilor şi în Senatul Universităţii 
  
Subtitlul 1 – Statutul studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii 
  
Art. 9 Studenţii reprezentanţi din Consiliile Facultăţilor (studenţii consilieri) sunt reprezentanţii 

studenţilor la nivelul Consiliilor Facultăţilor în cadrul Universităţii. 
Art. 10 Mandatul studenţilor reprezentanţi la nivelul Consiliilor Facultăţilor este de un 4 ani. 
Art. 11 Studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de minim 25% din totalul membrilor Consiliului (C.F. 

Legii nr. 1/2011 art. 207 pct.5). 
Art. 12 Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultăţii au următoarele drepturi: 
(a) Să voteze în Consiliul Facultăţii în condițiile legii. 
(b) Să fie informați, în timp util, în legătură cu întrunirile Consiliului Facultăţii şi să le fie puse la 

dispoziţie materialele care vor fi discutate în cadrul şedinţelor acestuia. 
(c) Să fie aleşi membrii în Senatul Universităţii. 
(d) Să facă parte din Comisiile de specialitate constituite la nivel de facultate 
(e) De a lua parte ca observatori şi de a lua cuvântul la şedinţele de departament ale diverselor 

specializări din cadrul facultăţii în urma aprobării Decanului Facultăţii respective. 
(f) Libera exprimare în cadrul tuturor şedinţelor la care au drept de participare. 
Art. 13 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii au următoarele obligaţii: 
(a) Să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii 
(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu aceştia legat 

de activitatea de reprezentare pe care o întreprind 
(c) Să informeze studenţii reprezentaţi în legătură cu deciziile Consiliului Facultăţii prin prezentarea 

unui raport al şedinţelor pe site-ul oficial al Organizaţiei Studenţeşti reprezentative în decurs de maxim 

7 zile de la data fiecărei şedinţe. 
  



Subtitlul 2 - Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii 
  
Art. 14 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant în Consiliul 

Facultăţii, indiferent de an sau specializare (CF.Legii 1/2011 art.203 aliniatul 4). 
Art. 15 Studenţii care doresc să candideze îşi anunţă intenţia de a candida la Organizația Studenţească 

Reprezentativă de care aparţin. 
Art. 16 Înscrierea candidaţilor 

1. Pentru a se înscrie, candidaţii sunt obligaţi să depună o scrisoare de intenţie de o pagină şi un 

Curriculum Vitae cu poza. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage după sine invalidarea 

candidaturii. 
2. Conţinutul scrisorii de intenţie şi al CV-ului devine public în momentul depunerii candidaturii. 
3. Conţinutul scrisorii de intenţie şi al CV-ului nu constituie criteriu de selectare a candidaţilor 

sau de invalidare a unei candidaturi. 
Art. 17 Alegerile pentru studenţii reprezentanţi se desfăşoară la cel mult 7 săptămâni de la începutul 

anului universitar. Perioadă în care candidaţii au dreptul de a îşi susţine candidatură şi de a întreprinde 

o campanie electorală este de minim o săptămână. 
Art. 18 Votul este secret, unic şi direct şi se desfăşoară pe durata unei zile întregi (minim 8 ore). Ziua 

votului este obligatoriu o zi lucrătoare( CF.Legii 1/2011 art.203 aliniatul 2). 
Art. 19 Studenţii votează pe baza unui buletin de vot care include numele tuturor candidaţilor din seria 

de predare de care studentul aparţine (română, maghiară, engleză). Buletinele de vot sunt puse în urne 

sigilate pe fiecare facultate în parte.. 
Art. 20 Locaţia urnelor este publică şi se anunţă cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea alegerilor. 
Art. 21 Studenţii care votează sunt consemnaţi pe listele cu studenţi ale fiecărei facultăţi. 
Art. 22 Voturile sunt numărate după încheierea perioadei de votare, iar rezultatele sunt publicate până 

cel târziu la ora 12:00 din prima zi după desfăşurarea alegerilor. 
Art. 23 Observatorii şi candidaţii pot supraveghea procesul de numărare a voturilor şi oricare altă 

etapă a procesului electiv. 
Art. 24 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele votului pot depune contestaţii în ziua afişării rezultatelor. 
Art. 25 Studenţii consilieri devin candidaţii care primesc cele mai multe voturi, în ordine 

descrescătoare, până la ocuparea numărului de locuri rezervate studenţilor în Consiliul Facultăţii 

respective pentru fiecare serie de predare în parte (română, maghiară, engleză). 
Art. 26 Pentru a organiza alegerile se constituie o comisie electorală formată din studenţii 

reprezentanţi care îşi exercită mandatul în perioada procesului electiv cu excepţia celor care sunt şi pe 

lista candidaţilor. Din comisia electorală este obligatoriu să facă parte şi reprezentanţii Organizaţiilor 

Studenţeşti reprezentative. 
Art. 27 În cazul în care numărul de posturi neocupate este mai mic decât numărul de studenţi care au 

obţinut acelaşi punctaj şi trebuie să le ocupe, se organizează un tur doi pentru poziţiile încă neocupate, 

la maximum 7 zile de la data alegerilor. 
Art. 28 Comisia electorală este obligată să întocmească procese verbale pentru toate etapele de votare, 

numărare a voturilor şi organizare a alegerilor. 

Art. 29 În cazul în care nu sunt aleşi studenţi consilieri pentru toate locurile puse la dispoziţia 

studenţilor în consiliul unei facultăţi, Organizația Studențească reprezentativă a seriei de predare 

respectivă (română, maghiară, engleză) va delega membrii interimari. 
  
 
 
 



Subtitlul 3 – Statutul studenţilor reprezentanţi în Senatul Universităţii 
  
Art. 30 Oricare student are dreptul de a candida pentru funcţia de student reprezentant în Senatul 

Universităţii, indiferent de an sau specializare( CF.Legii 1/2011 art.208 aliniatul 1). 
Art. 31 Studenţii care doresc să candideze îşi anunţă intenţia de a candida la Organizația Studenţească 

reprezentativă de care aparţin. Aceştia pot fi sau nu reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul Facultăţii. 
Art. 32 Studenţii Senatori sunt reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii şi se aleg pe o 

perioadă de 4 ani cu condiția de a-si păstra statutul de student. 
Art. 33 Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universitar sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret 

de către toţi studenţii universităţii pentru fiecare facultate în parte. 
Art. 34 Numărul total de studenţi în Senatul Universităţii este de minim 25% din totalul membrilor 
acestuia( CF.Legii 1/2011 art.208 aliniatul 1). 
Art. 35 Reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii au următoarele drepturi: 
(a) Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii 
(b) Să fie informaţi, în timp util, despre întrunirile Senatului şi să le fie puse la dispoziţie materialele 

care vor fi discutate în Senat 
(c) Să facă parte din Comisiile de specialitate constituite la nivel de universitate 
(d) Liberă exprimare în cadrul tuturor şedinţelor la care au drept de participare. 
  
Art. 36 Reprezentanţii studenţilor în Senat au următoarele obligaţii: 
(a) Să participe la şedinţele Senatului 
(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu aceştia legat 

de activitatea de reprezentare pe care o întreprinde 
(c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Senatului prin prezentarea unui raport al şedinţelor 

pe site-ul oficial al Organizaţiei studenţeşti reprezentative în decurs de maxim 7 zile de la data fiecărei 

şedinţe. 
 

Subtitlul 4 - Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în Senatul Universităţii 
  
Art. 37 Studentul senator din partea fiecărei Facultăţi este ales de către toţi studenţii facultăţii şi ai 

seriei de predare respective. 
Art. 38 Organizaţiile Studenţeşti reprezentative la nivel de Universitate desemnează câte un 

reprezentant în Consiliul de Administraţie al Universităţii (CF.Legii 1/2011 art.203 aliniatul 7). Acesta 

este obligat să consulte şi să informeze studenţii senatori cu privire la activitatea şi poziţiile sale în 

mod regulat. 
  
Subtitlul 5 - Revocarea studenţilor reprezentanţi 
 
Art. 39 Pierderea calităţii de reprezentant al studenţilor intervine în următoarele situaţii: 
a. prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face pe baza 

unei propuneri venite din partea Organizaţiei Studențeşti reprezentative printr-o petiţie semnată de un 

număr de studenţi egal cu minim 50% din numărul celor care şi-au exprimat votul pentru alegerea 
reprezentantului propus spre revocare; 
b. În cazul în care lipseşte la trei şedinţe consecutive ale organismului din care face parte fără a 

notifica în scris, în prealabil; 
  



Art. 40 Nu sunt considerate motive valide de absenţă: 
a. Sesiunea de examene, cu excepţia cazului în care examinarea va avea loc în următoarele 24 de 

ore. 
b. Cursurile, seminarele, laboratoarele, lucrările practice, acestea urmând a fi recuperate ulterior. 
Art. 41 Pierderea calităţii de student reprezentant se face odată cu pierderea calităţii de student. 
 
 

Subtitlul 6 - Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Art. 42 Organizațiile Studenţeşti reprezentative vor cădea de comun acord pentru stabilirea datei 

exacte a desfăşurării alegerilor pentru studenţii consilieri şi senatori cu respectarea regulamentului în 

vigoare. 
Art. 43 Până la data validării alegerilor, oricare funcţie de student reprezentant este deţinută de 

studentul reprezentant desemnat pe anul anterior, data terminării mandatului acestuia fiind data 

validării procesului electiv, dar nu mai târziu de 7 săptămâni de la data începutului anului universitar. 
Art. 44. În cazul pierderii calităţii de student reprezentant, Organizaţia Studenţească reprezentativă 

numeşte un student reprezentant interimar. 
Art. 45 Funcţiile interimare pot fi revocate de Organizaţiile Studenţeşti care i-a propus pe baza unor 
motive obiective. 
Art. 46 Secretariatele sunt obligate să pună la dispoziţia organizatorilor alegerilor pentru studenţi 

reprezentanţi toate informaţiile solicitate de către aceştia pentru bună desfăşurare a alegerilor. 
Art. 47 Acest regulament, în prezenta formă se aplică începând cu proximele alegeri pentru studenţi 

reprezentanţi. 
  
  
Regulamentul a fost prezentat şi avizat în cadrul şedinţei de Birou de Senat din data de 16.01.2012 şi 

adus la cunoştinţa Senatului Universităţii în şedinţa din data de 17.01.2012. 
  
Acest regulament este valabil numai împreună cu procesul verbal semnat de preşedinţii Organizaţiilor 

Studenţeşti reprezentative, conţinând în fiecare an universitar numărul locurilor pentru Consiliu şi 

Senat respectând proporţia între numărul studenţilor înscrişi la fiecare serie de perdare (română, 

maghiară, engleză), şi componenţa comisiilor electorale. 

   

 


