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Metodologie de organizare şi funcţionare a alegerilor  
studenţilor reprezentanţi din cadrul Facultăţii de Chimie,  

Universitatea din Bucureşti 
 
 
Prezenta Metodologie a fost elaborată de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din 
Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii 
din Bucureşti (denumit în continuare “Regulamentul UB”), aprobat în ședința Senatului Universității 
din București din data de 11 decembrie 2013, cu modificările ulterioare. 
 
Art. 1 
(1) Prezenta metodologie se întocmeşte pentru organizarea alegerilor studenţilor reprezentanţi în 
structurile de conducere ale Universității din București, și anume în Senatul Universităţii din Bucureşti 
(denumit în continuare “Senatul UB”), a studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Chimie, 
Universitatea din Bucureşti (denumit în continuare “Consiliul Facultăţii”) aferenţi programelor de 
studii de licență și de master, pentru anul universitar 2018-2019.  
(2) Scopul metodologiei este atât de asigura o reglementare și, totodată, o desfășurare coerentă a 
procesului electoral. 
 
Art. 2 
(1) Studenţii reprezentanţi în cadrul Senatului UB vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret şi 
liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti.  
(2) Membrii în Consiliul Facultăţii vor fi aleşi prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat 
al studenţilor Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti, corespunzător ciclului de studii din 
care fac parte şi pentru reprezentarea căruia candidează.  
 
Art. 3 
(1) Conform Regulamentului, care stipulează că numărul studenţilor trebuie să fie de minimum 25 % 

din numărul total de membri ai Consiliului Facultăţii sau Senat, studenţii Facultăţii de Chimie au 

dreptul la 10 reprezentanţi în Consiliul Facultăţii şi la 1 reprezentant în Senatul Universităţii din 

Bucureşti. Repartizarea celor 10 locuri în Consiliul Facultății pe ani și programe/specializări de studiu 

a fost avizată de către Consiliul Facultății în data de 09 octombrie 2018 cu unanimitate de voturi.  

Astfel :  

Anul I Chimie + Biochimie Tehnologică- 1 loc 
Anul I Chimie Medicală + Chimie Farmaceutică - 1 loc 
Anul II Chimie + Biochimie Tehnologică - 1 loc 
Anul II Chimie Medicală + Chimie Farmaceutică - 1 loc 
Anul III Chimie- 1 loc 
Anul III Biochimie Tehnologică - 1 loc 
Anul III Chimie Medicală - 1 loc 
Anul I Master - 1 loc 
Anul II Master - 1 loc 
Doctorat - 1 loc  
 
(2) Studenţii reprezentanţi în Senatul UB vor fi aleşi indiferent de ciclul de studii (licență, master sau 
doctorat) din care fac parte, iar numărul acestora, stabilit prin hotărâre a Senatului UB, este de 1.  
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Art. 4. 
(1)  epunerea candidaturilor va avea loc în perioada 22- 27 noiembrie 2018. 
(2) Campania electorală a candidaților se va desfășura în perioada 28 noiembrie- 5 decembrie 2018.  
(3) Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 10 decembrie 2018, în intervalul orar 14:00-18:00. 
(4) Rezultatul votului se va anunţa prin publicare în termen de maxim 24 de ore. 
(5) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de 1/3+1 din totalul studenţilor 
electori, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 11 decembrie 2018, în intervalul orar -
08:00-14:00.  
(6) Alegerile din al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puţin 15%+1 din 
totalul studenţilor alegători.  
 (7) În eventualitatea în care nici în al doilea tur de scrutin nu s-a întrunit cvorumul prevăzut în 
Regulamentul UB, Comisia Electorală va anunța și va organiza atâtea tururi de scrutin câte vor fi 
nevoie, în termen de maximum 5 zile pentru finalizarea cu succes a alegerilor. 
 
Art. 5 
(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, de a împărţi flyere şi de 
a lipi afişe la avizierele special amenajate.  
(2) Este interzisă anticampania.  
(3) Prin “anticampanie” se înţelege orice informaţie oferită de către un candidat, în mod direct sau 
prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise, pe grupurile online ale anilor sau pe 
site-ul asociaţiei reprezentative, cât şi prin mijloace grafice, care depăşesc sfera propriei persoane 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.  
(4) Este interziză utilizarea de către candidați a elementelor de identificare și a imaginii Facultății de 
Chimie, precum și ale Asociației studențești reprezentative din cadrul Facultății. 
(5) Este interzisă campania în ziua alegerilor şi în afara perioadei menţionate la art. 4, alin. (2).  
 
Art. 6 
(1) Candidaturile (CV, scrisoare de intenție) pentru calitatea de reprezentant al studenţilor în Consiliu 
şi Senat se depun în format electronic pe adresa contact@asc-ub.ro până pe 27 noiembrie 2018, ora 
20:00. Fiecare candidat va primi un răspuns pentru confirmarea depunerii. Comisia electorală are ca 
sarcină principală buna desfăşurare a tuturor etapelor procesului electoral, în limitele 
Regulamentului. 

 (2) Pentru calitatea de Reprezentant al studenților în Senatul UB poate candida orice student al 

Facultății, atât de la programele de studii de licență, master, cât și de la programele de studii de 

doctorat.  

(3) Pentru calitatea de reprezentant în Consiliul Facultăţii poate candida orice student din cadrul 

Facultății de Chimie care este înmatriculat în acel an de studii și la ciclul de studii  (licență, master sau 

doctorat) pentru care dorește să fie reprezentant. 

(6) Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea 
candidaturii.  
(7) Nu poate candida pentru calitatea de reprezentat al studenților în structurile de conducere ale 
Universității din București și/sau ale Facultății de Administrație și Afaceri, studentul care: 

 a fost exmatriculat sau sanctionat disciplinar pentru abateri de la conduita universitară; 

 are statutul de angajat al Universității din București; 

 ocupă o funcțite politică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic; 

 a fost deja reprezentant de 3 ori în același ciclu de studii. 
 
Art. 7 
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(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor studenților este compusă din câte un 
student reprezentând fiecare ciclul de studii și doi reprezentanți ai Asociaţiei studențești 
reprezentative din cadrul Facultății care organizează alegerile studențești.  
(2) Componența comisiei electorale este avizată de Decanul Facultăţii și este adusă la cunoștință 
publică prin afişare la avizierul facultăţii şi prin postare pe pagina web a Facultății și/sau a Asociaţiei 
Studenţilor împreună cu modalitățile în care membrii acesteia pot fi contactați pentru diverse 
lămuriri sau sesizări (de ex: email, telefon).  
(3) Comisia va fi supervizată de un prodecan desemnat de  ecanul Facultății, care va avea calitatea 
de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.  
(4) Comisia electorală va stabili și studenții care vor forma comisiile de votare de la fiecare punct de 
votare, precum și studenții care vor fi responsabili de urna/urnele mobile. 
Art. 8. 
(1) Mandatul reprezentanților studenților este de 1 an, conform Cartei Universitare.  
(2) Mandatul reprezentanților studenților începe din ziua următoare validării rezultatelor alegerilor 
de către Senatul UB. 
 
Art. 9.  
(1) Comisia electorală va decide și va anunța cu cel puțin 24 de ore înainte de data alegerilor câte 
puncte de votare se stabilesc și unde vor fi acestea amplasate.  e asemenea, Comisia electorală 
stabilește numărul necesar de urne pentru fiecare punct de votare, precum și necesitatea și numărul 
urnelor mobile. 
(2) Fiecare student va primi un buletin de vot, în funcţie de ciclul de studii din care face parte, pentru 
alegerea reprezentantului în Consiliul Facultății și un buletin de vot pentru alegerea reprezentanților 
în Senatul UB. 
(3) Studenții care urmează concomitent atât un program de studii de licență, cât și un program de 
studii de master vor primi câte un buletin de vot pentru reprezentantul în Consiliul Facultății aferent 
fiecărui program de studii și vor exercita de două ori dreptul de vot cu privire la reprezentantul 
studenților în Senatul UB. 
(4) Buletinele de vot se vor înmâna după verificarea carnetului de student și a CI, precum și după 
semnarea listei de prezenţă la vot ce a fost pusă la dispoziția Comisiei Electorale de Secretariatul 
Facultății.  
(5) Pentru studentul candidat la funcția de reprezentant în Consiliul Facultăţii orice alegător va putea 
selecta un singur candidat din lista de candidaţi aferentă ciclului de studii și, dacă este cazul, al anului 
de studiu din care face parte.  
(6) Pentru studenții candidați la funcția de reprezentanţi în Senatul UB, orice alegător va putea 
selecta un candidat. Bifarea mai multor candidați decât numărul maxim de 1 conduce la anularea 
buletinului de vot. 
(7) Selectarea candidatului preferat se face prin marcarea unui ”X” în casuța aflată în dreptul numelui 
respectivului candidat. Orice altă modalitate de votare conduce la anularea buletinului de vot. 
(8) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei Electorale, sub supravegherea cadrului 
didactic observator.  
(9) Vor fi declaraţi aleşi în funcţiile de reprezentanţi în Consiliul Facultăţii cei care vor întruni 
majoritatea simplă a voturilor exprimate. Vor fi declaraţi aleşi în funcţiile de Reprezentanţi în Senatul 
UB primii doi candidați clasaţi, în ordinea voturilor exprimate.  
(10) Accesul candidaţilor în sala unde se vor număra voturile este strict interzis până la finalizarea 
procedurilor.  
 (11) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal ce urmează a fi 
prezentat Consiliului Facultăţii, respectiv Senatului UB pentru validarea rezultatelor alegerilor 
studențești şi care va fi făcut public în termen de maximum 24 de ore de la terminarea alegerilor.  
 
Art. 10. 
(1) Încălcarea de către candidaţi a oricărei reguli prevăzute în Regulamentul UB sau în prezenta 
Metodologie atrage respingerea sau anularea candidaturii persoanei în cauză.  
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(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral, precum și persoanele care 
constată nereguli în procesul electoral vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei Electorale, în 
termen de 24 de ore de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data 
publicării procesului verbal ce cuprinde rezultatele alegerilor.  
Art. 11. 
(1) Toate hotărârile luate de Comisia Electorală în organizarea alegerilor studențești trebuie să fie 
cuprinse în procesele verbale întocmite de aceasta. 
(2) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aducerii acesteia la cunoștință publică prin afișarea 
pe site-ul Facultății și/sau al Asociației.  
(3)  e la dată intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Chimie , Universitatea din 
Bucureşti.  
(4) Prezenta Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a 
reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de 
Senatul Universităţii din Bucureşti. 
(5) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul UB și în prezenta Metodologie conduc la 
anularea procesului electoral.  
 
Prezenta metodologie a fost elaborată pentru a doua sesiune de Alegeri a studenţilor reprezentanţi 

în structurile de conducere ale Universității din București , de către Comisia Electorală formată din:  

1. Băjenaru Ecaterina- aniela, reprezentant al Asociației Studenților Chimiști a Universității din 

București 

2. Mitroi Petre-Cristian, reprezentant al Asociației Studenților Chimiști a Universității din București 

3. Mocanu Mihaela, reprezentant doctorat 

4. Cleciu Ioana, reprezentant master 

5. Dediu Viviana Andreea, reprezentant licență  

Observator  - Lector Dr. Emilia-Elena Iorgulescu (m_iorgulescu@yahoo.com) 

 

 


