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pentru alegerea reprezentan~ilor studen~ilor 

Prezentul Regu lament stabi l e~te modul de alegere a reprezentantilor studen}ilor din Universitatea Transilvania din 

Bra~ov (denumiti in continuare reprezentanti) ~i reglementeaza activitatea acestora, in vederea sustinerii ~i apararii 

drepturilor ~i intereselor studentilor indiferent de forma ~i ciclu l de invatamant (licenta. master, doctorat) Ia care 

ace~tia sunt inscri~i. 

Continutul prezentului regulament a fost elaborat in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 

• Legea nr. 1/2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

• Codul drepturilor ~i obligatiilor studentului din Universitatea Transilvania din Bra~ov, 

• Carta Universitatii Transilvania din Bra~ov. 

Capitolul 1. Dispozi}ii generale 

Art. 1 Studentii sunt ale~i in mod democratic, prin vot universal, direct ~i secret, Ia nivelul diverselor formati i, 

programe sau cicluri de studiu, atat in cadrul facultatilor, cat ~i al universitatii. Ei sunt, de drept, reprezentanti 

legitimi ai intereselor studentilor, Ia nivelul f iecarei comunitati academice. Conducerea institu}iei de invatamant 

superior nu se implica in organizarea procesu lui de alegere a reprezentanti lor studentilor. Statutu l de student 

reprezentant nu poate fi impus de catre structurile de conducere ale universita}ii ~i nici condit iile de eligibil itate. 

Art. 2 La nivelul facultatilor ~i al universitatii sunt ale~i urmatorii reprezentanti: 

a) Reprezentantul pentru fiecare grupa de studenti formata in cadrul anilor de studii, 

b) Reprezentantii in Consiliul facultatii- minimum 25% din numarul total al membrilor consil iului, 

c) Reprezentantii in Senatu l universitatii - 25% din numarul total al membrilor Senatului, 

d) Reprezentantul studenti lor in Consiliul de Administratie al universitatii, 

e) Reprezentantii in Comisia de Etica a universitatii. 

Cumulul de functii pe care un reprezentant II poate real iza este specificat in Lege a nr. 1/ 2011 , cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 

Capitolul 2. Activitatea specifidi reprezentantilor studentilor 

Art. 3 Reprezentantii studentilor desfa~oara activita}i in vederea sus}inerii ~i apararii drepturilor ~i intereselor 

studentilor. Activitatea reprezentantilor va fi focalizata doar pe interesele studentilor. 
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Art. 4 Reprezentantii sustin In structurile legislative ~i executive opiniile studentilor pe care II reprezinta ~i comunica 

studentilor, deciziile structurilor In care sunt reprezentanti. Prin pozitiile ~i actiunile lor, reprezentantii studentilor 

vor contribui Ia bunul mers al activitatilor academice, sociale, culturale ~i sportive. 

Art. 5 Coordonarea activitatii tuturor reprezentantilor studentilor se va real iza de catre reprezentantii din Senatul 

universita}ii. 

Art. 6 Reprezentan}ii vor prezenta ~i sus}ine doar interesele ~i opiniile majoritare, dintre cele exprimate, sau 

solicitarile particulare care nu contravin regulamentelor, legi lor in vigoare, drepturilor ~ i intereselor majoritaW 

Art. 7 Tn func}ie de op}iunile exprimate, reprezentantii studenti lor din Senatul universitatii au calitatea de membri 

intr-una din comisiile permanente ale Senatului universita}ii. 

Art. 8 Reprezentan}ii in Senatul universitatii sunt membri in comisia de cazari ~i in comisia de burse a facultatii din 

care provin. 

Art. 9 Tn cadrul ~edinte lor reprezentantilor, orice decizie se ia cu majoritate de voturi. Deciziile luate de majoritate 

devin obligatorii ~i pentru reprezentantii care nu au luat parte Ia dezbateri sau care s-au pronuntat impotriva. 

Art. 10 ~edintele cu participarea reprezentan}ilor studen}i lor se pot desfa~ura: 

a) Ia nivel de facultate: ~edin}e ale Consiliului faculta}ii ~i ale comisii lor Ia nivel de facultate (cazari, burse); 

b) Ia nivel de universitate: ~edintele Senatului ~i ale comisiilor permanente, ~edin}e ale Consiliului de 

administra}ie, ~edinte l e de comisii ~i consilii din care reprezentantii fac parte. 

Capitolul 3. Alegerea ~i revocarea reprezentantilor 

Art. 11 Tn procesele de alegere ~i revocare a reprezentantilor se vor respecta, pe langa prevederile legislatiei in 

vigoare !?i prezentul regulament lmpreuna cu Metodologia de organizare !?i desfa!?urare a alegerilor din 

Universitatea Transilvania din Bra~ov. 

Art. 12 Calitatea de reprezentant se dobande~te pentru ciclul de studii Ia care studentul este inmatriculat. Mandatul 

este valid pana Ia lncetarea calitatii de student, respectiv pana Ia finele anului universitar in care i i inceteaza 

calitatea de student. Studen}ii senatori care i~i continua studiile Ia UTBv intr-un alt ciclu de studii i~i pastreaza 

calitatea de senator daca raman reprezentantii aceleia~ i structuri care i-a ales. 

Calitatea de reprezentant In cadrul unui ciclu de studiu !?i program de studiu este transferabila conform Cartei 

Universitatii Transilvania din Bra!?OV. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant in structu ri 

decizionale (Consiliul facultatii, Senat !?i Consil iul de Administratie) ale universitatii mai mult de 4 ani, indiferent de 

perioada in care s-au derulat mandatele ~i de int reruperile acestora. 

Art. 13 Coordonarea alegerilor reprezentantului Ia nivel de grupa se face de catre reprezentantii studentilor 

existenti in Consiliul facultatii. Ace~tia stabilesc data !?i ora alegerilor !?i o comunica pe site-ul facultatii cu eel putin 3 

zile inainte de data fixata pentru ziua alegerilor. 

Art. 14 Electoratul care alege reprezentantul de grupa este format din student ii grupei respective. Reprezentantul 

de grupa este ales dintre studentii grupei, prin majoritate relativa. 

Art. 15 Rezultatul alegerilor din tururile de scrutin, impreuna cu numele candidatilor !?i voturile aferente fiedirui 
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candidat se consemneaza in procesul verbal al ~edintei de alegeri. Procesu l verbal va fi intocmit de unul din 

reprezentantii existenti in Consiliul facultatii ~i semnat de toti electorii. Dupa validarea alegerilor de catre toti 

reprezentantii facultatii in Consiliul facultatii, procesul verbal al ~edintei de alegeri ~i procesul verbal al ~edintei de 

validare vor fi depuse Ia Secretariatul facultatii. 

Art. 16 Reprezentantii studentilor in Consilii le facultatilor se aleg prin votul intregii comunitati studente~ti 

apar~inand faculta~ii. 

Art. 17 Alegerile Ia nivel de facultati vor f i conduse de Comisii electorale studente~ti, formate din 5 - 15 membri, in 

componenta carora trebuie sa existe cate un reprezentant al fiecarui program de studiu, inclusiv cate un 

reprezentant al studentilor doctoranzi, acolo unde este cazul. Comisia i~i desemneaza un pre~edinte, un 

vicepre~edinte ~i un secretar. Coordonarea formarii Comisiei electorale este responsabi litatea Decanului in functie 

al facultatii. Membrii Comisiei electorale nu au dreptul de candidatura pentru pozitii de reprezentanti Ia nivel de 

facultate sau universitate. 

Art. 18 Comisia electorala a studentilor din facultate functioneaza intr-a locatie corespunzatoare asigurata de 

conducerea facultatii ~i are urmatoarele atributii: 

a) lntocme~te, cu sprijinul secretariatelor facultatilor, listele de votanti cuprinzand studentii inmatriculati 

in facultate, Ia data alegerilor; 

b) Stabile~te data alegerilor, respectand prevederile Metodologiei; 

c) Stabi le~te locu l de desfa~urare a alegerilor, aceste informat ii se t ransmit Ia Biroul electoral cu eel putin 

cinci zi le calendarist ice inainte de data alegeri lor; 

d) Pune Ia dispozitia candidatilor, cu sprijinul facultatii, un spatiu de afi~aj destinat promovarii Ia avizierul 

facultatii sau in alt spatiu vizibil, dupa caz; 

e) Prime~te candidaturile prin autopropuneri - numarul de candidaturi este eel putin egal cu cifra de 

reprezentare (membrii - membrii supleantil, conform normelor de reprezentare; 

f) intocme~te bu letinele de vat, avand candidatii inscri~i pe acestea in ordinea depunerii autopropunerilor; 

g) lnformeaza comunitatea studenteasca privind alegerile studentilor utilizand site-ul universitatii, 

avizierele facultati lor ~i ale caminelor. 

Art. 19 Se voteaza astfel incat pe buletinul de vat sa ramana .. netaiat( un numar de candidati (membri - membri 

supleanti) egal cu cifra aferenta normei de reprezentare. Buletinele care contin un numar diferit de candidati 

.. netaiati" fata de eel anterior precizat, vor fi declarate nule. 

Art. 20 Se intocme~te lista candidatilor votati. in ordinea descrescatoare a numarului de voturi "pentru". Calitatea de 

membru ~i membru supleant se dobande~te conform ordinii din lista de candidati votati ~i a normei de 

reprezentare. 

Art. 21 in caz de balotaj, se repeta votul in urmatoarele doua zile pentru candidatii care au obtinut acela~i numar de 

voturi. 

Art. 22 Comisia electorala a studentilor din facultate intocme~te Procesu/ verbal a/ aleg_erilor pe care il transmite 

Biroului electoral, in aceea~i zi. La procesu l verbal se anexeaza lista candidatilor ale~i in Consiliul facultatii. 
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Art. 23 Reprezentantii studentilor Tn Senatu l universitatii se aleg prin votul Tntregii comunitati studente~ti din 

universitate. Durata mandatului se reglementeaza prin Carta universitara. 

Art. 24 Alegerile Ia nivel de Universitate vor fi conduse de o Comisie electorala formata din cate un reprezentant al 

fiecarei facu ltati. Comisia electorala T~i desemneaza un Pre~edinte, doi Vice-pre~edinti ~i un Secretar. Coordonarea 

formarii Comisiei electorale este responsabilitatea Prorectorului cu studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio 

-cu ltural. 

Art. 25 Comisia electorala a studentilor din universitate functioneaza Tntr-un spatiu corespunzator ~i are 

urmatoarele atributii: 

a) lntocme~te, cu sprijinu l secretariatelor facultatilor, listele de votanti cuprinzand studentii Tnmatriculati 

Tn fie care facultate Ia data alegerilor; 

b) Stabi l e~te data de desfa~urare a alegerilor, respectand prevederile prezentului regulament; 

c) Stabile~te locat iile de desfa~urare a alegerilor. Aceste informatii se transmit Ia Biroul electoral cu eel 

putin cinci zi le calendaristice Tnainte de data alegerilor; 

d) Pune Ia dispozitia candidati lor, cu sprijinul facultatii, un spatiu de afi~aj destinat promovarii Ia avizierul 

facultatii sau Tn alt spatiu vizibil, dupa caz; 

e) Prime~te candidaturi le prin autopropuneri, numarul de candidaturi este eel putin egal cu suma 

numaru lui membrilor ~i membrilor supleanti, conform normelor de reprezentare pe facultati; 

f) intocme~te buletinele de vot, cu candidatii, cu mentionarea facultatilor din care fac parte, cu 

respectarea normei de reprezentare; 

g) Comunica informatii le legate de alegeri le studenti lor uti lizand site-ul universitatii, avizierele facu ltatilor 

~i ale caminelor. 

Art. 26 Se voteaza astfel incat pe buletinul de vot sa ramana "netaiati" un numar de candidati (membri) egal cu cifra 

aferenta normei de reprezentare (membri - membrii supleanti). Buletinele care contin un numar diferit de candidati 

fata de eel anterior precizat vor fi declarate nu le. 

Art. 27 Se Tntocme~te lista candidatilor votati, Tn ordinea descrescatoare a numarului de voturi "pentru", calitatea de 

membru ~i membru supleant se dobande~te conform ordinii din lista ~i a normei de reprezentare. 

Art. 28 in caz de balotaj, votul se repeta Tn urmatoarele doua zile, pentru candidatii care au obtinut acela~i numar de 

voturi. 

Art. 29 Comisia electorala a studenti lor din universitate Tntocme~te Procesu l Verbal al alegerilor pe care Tl transmite 

Biroului electoral, Tn aceea~i zi. La procesul verbal se anexeaza ~i lista candidati lor ale~i Tn Senat. 

Art. 30 Reprezentantul studentilor Tn Consiliul de Administrat ie este ales dintre studentii Universitatii Transilvania 

din Bra~ov. 

Art. 31 Fiecare candid at T~i va depune candidatura sub forma unui dosar ce va contine un CV (Tn format Europass) ~i 

o scrisoare de intentie. Dosarul se trimite Ia adresa de e-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro. 

Art. 32 Reprezentantii studentilor Tn Senatul universitatii stabilesc data ~i ora desfa~urarii alegerilor ~i fiecare 

reprezentant in Senatul universitatii va afi~a Ia facultatea pe care o reprezinta (site ~i avizier) toate informatiil e 
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privind procesul alegerilor, cu eel putin 7 zile inainte de data alegerilor. 

Art. 33 Pentru alegerea reprezentantu lui studentilor in Consiliul de Administratie cei care ~i-au depus CV-ul ~i 

scrisoarea de intentie, trebuie sa i?i sustina candidatura in fata studentilor senatori. Tn urma prezentarilor, 

reprezentantii studentilor din Senat voteaza reprezentantul in Consiliul de Administratie. 

Art. 331 Pentru desfa?urarea ?edintei ?i a votului este necesara participarea a 2/3 din numarul studentilor in Senat. 

Este declarat ca?tigator studentul care a obtinut majoritatea simpla de voturi din partea reprezentantilor 

studentilor in Sen at. 

Art. 34 Rezultatul alegerilor, impreuna cu numele candidatilor ~i voturile aferente fiecarui candidat se consemneaza 

in Procesul verbal al ~edintei de alegeri care va fi semnat de toti reprezentantii in Senatu l universitatii care au luat 

parte Ia ~edinta ~iva fi depus Ia Cabinetul Pre~edintelui Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov. 

Art. 35 Reprezentantul studentilor in Consiliul de Adminsitratie este validat de ditre Rectorul Universitatii 

Transilvania din Bra~ov. 

Art. 36 Pentru desemnarea reprezentantilor in Comisia de etica a universiti:itii se vor aplica acelea~i principii ~i 

prevederi descrise mai sus Ia sectiunea pentru alegerea reprezentantului studentilor in Consiliul de Administratie. 

Pot candida pentru functia de reprezentant in Comisia de Etica doar studentii Universitatii Transi lvania din Bra~ov 

care nu au fost sanctionati pentru abateri disciplinare. 

Capitolul 4. Dispozitii finale 

Art. 37 Situatii le exceptionale neprevazute in acest regulament se vor discuta ~i se vor supune Ia vat in plenul 

Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov. 

Prezentul Regulament a fast discutat ~i aprobat in ~edinta Senatului Universitatii Transi lvania din Bra~ov din data 

de 21.10.2020. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean, 

Pre?edintele Senatului Universitatii Transi lvania din Bra?OV 
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