REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
a alegerilor comitetelor studenţești de cămin
aparţinând Universităţii “Politehnica” din
București
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Pe lângă fiecare cămin al Universităţii „Politehnica” din București care găzduieşte
studenţi se constituie şi funcţionează un Comitet Studenţesc de Cămin, având menirea de a
reprezenta interesele studenţilor cazaţi în căminul respectiv, în raporturile cu personalul
angajat al U.P.B. ce are răspunderi în administrarea căminelor.
Art.2. Comitetul Studenţesc de Cămin cuprinde câte un preşedinte și un vicepreședinte
pentru căminele în care locurile de cazare sunt arondate unei singure facultăți. În cazul în care
sunt mai multe facultăți ce au repartizare în căminul respectiv, facultatea care are locatari
majoritari în căminul respectiv va avea un președinte, iar cealaltă facultate va avea un
vicepreședinte care o reprezintă.
Art.3. Condiţii impuse candidaţilor la funcţiile de preşedinte de cămin:
Candidaţii la aceste funcţii trebuie să îndeplinească următoarele exigenţe:
a) să aibă calitatea de locatari ai căminului respectiv de minim 6 luni, indiferent dacă a
mai făcut parte sau nu până atunci din Comitetul de Cămin;
b) să aibă calitatea de student;
c) să aibă avizul Biroului Executiv al Facultății, care confirmă că cel care candidează nu
se află într-una din situațiile de la articolul 4.
Art.4. Nu pot candida:
a) studenţii care au avut abateri disciplinare:
b) studenții care nu au respectat regulamentul universității sau al căminelor;
c) studenţii ce repetă anul universitar.
Art.5. Funcția de președinte de cămin încetează:
a) La expirarea mandatului;
b) Prin demisie sau demitere;
c) Pierde calitatea de student;
d) Ca urmare a sancțiunii disciplinare;
e) Dacă se află în situația imposibilă de a-și exercita funcția (stagii mai mari de 3 luni în
străinătate, situații medicale prelungite, în situația în care președintele de cămin repetă
anul, Consiliul Facultății deleagă un Președinte Interimar care trebuie să îndeplinească
condițiile Art.3 și Art.4, etc.)
Art.5.1. Alegerile pentru coordonarea activităților de cămin au loc în fiecare an în luna
aprilie.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art.6. Data exactă a alegerilor se va anunța cu cel puțin două săptămâni înainte de
desfășurare, informațiile fiind afișate la cămine, pe site-ul facultății, la avizierele facultății, pe
site-ul și rețelele de socializare ale asociației studențești.
Art.7. Candidaţii pentru funcţia de preşedinte sau/și vicepreședinte vor depune în termen de
maxim o săptămână de la data anunțului alegerilor un dosar care să cuprindă următoarele:
 dovada că este student în cadrul facultății și locuiește în căminul facultății;
 document de susținere din partea facultății în care să se specifice și situația școlară;
 proiectul de candidatură.
Art.8. Dosarul de candidatură se înregistrează la Registratura Universității și se depune la
Directorului General Administrativ al Universității.
Art.9. Directorul General Administrativ împreună cu reprezentantul studenților din Consiliul
de Administrație și cu prodecanul facultății, responsabil cu cămine, analizează fiecare dosar
și avizează candidatul/candidații.
În urma acestei analize se comunică rezultatele.
Art.10. Rezultatele se publică pe site-ul universității și la avizierele căminelor.
Art.11. Contestaţiile se primesc în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor.
Consiliul de Administrație împreună cu studenții din Senat au sarcina soluționării lor și
comunicării deciziilor finale, de asemenea, în 24 ore.
Art.12. În cazul în care pentru o funcţie în Comitetul Studenţesc de Cămin accede doar un
singur candidat, alegerile se organizează sub formă de vot (pentru, împotrivă sau abținere ),
iar candidatul va fi validat doar dacă obține majoritatea simplă din voturile exprimate.
Art.13. În cazul în care nu există nicio candidatură pentru funcția de președinte de cămin se
reia procedura.
Art.14. Toţi studenții UPB locatari ai căminului au drept de vot. În cazul în care există mai
multe facultăți ce dispun de locuri în același cămin, pentru funcția de președinte au drept de
vot doar studenții facultății cu număr majoritar de locuri, iar pentru funcția de vicepreședinte
studenții facultății cu număr mai mic de locuri. Asociația studențească sau studenții ce sunt
membrii ai Consiliului facultății vor prelua de la Administraţia fiecărui cămin listele
nominale cu studenţii cu drept de vot, acestea incluzând datele lor de identificare (camera,
facultatea, anul de studiu).
Art.15. Asociația studențească sau studenții membrii ai consiliului facultății respective (în
cazul în care nu există o asociație studențească recunoscută de către facultate) se vor ocupa
de tipărirea buletinelor de vot ce vor avea un format identic pentru toate căminele din

campus. Numărul buletinelor de vot va fi egal cu numărul studenţilor cu drept de vot din
căminul respectiv.
Vor fi două tipuri de buletine de vot: unul pentru preşedintele de cămin si unul pentru
vicepreședintele de cămin (unde este cazul).
Art.16. Administraţia căminului şi asociația studențească sau membrii consiliului facultății
au sarcina de a asigura şi pregăti spațiul unde se vor desfăşura alegerile şi urnele necesare,
obligatoriu în căminul pentru care se face alegerea președintelui/vicepreședintelui.
CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
ALEGEREA PREȘEDINTELUI ȘI VICEPREȘEDINTELUI DE CĂMIN
Art.17. Alegerea președintelui și a vicepreședintelui de cămin și validarea lor are loc astfel:
Desfășurarea alegerilor

a.

Alegerile sunt organizate de către Comisia pentru alegeri constituită la nivelul fiecărui
cămin în luna aprilie a fiecărui an. În această perioadă se aleg președintele și eventual
vicepreședinții de cămin (în căminele unde există studenți de la cel puțin două facultăți).
Mandatul acestora este valabil pe perioada dintre două alegeri. Buletinele de vot vor fi
ștampilate de către Comisia pentru alegeri, utilizându-se ștampila asociației studențești din
facultate, iar în cazul în care aceasta nu există, se folosește ștampila administrației căminului
respectiv.
Fiecare student UPB care locuiește în cămin își va exercita dreptul la vot în ziua
stabilită, între orele 15:00-21:00, în fața Comisiei de vot, în locația hotărâtă. Pentru a vota,
fiecare student trebuie să prezinte carnetul sau legitimația de student vizată la zi și cartea de
identitate. Votanții vor primi un buletin de vot cu candidații la funcția de președinte de cămin.
Votul este secret. Buletinele de vot se introduc într-o urnă sigilată și ștampilată.
Alegerile vor fi supravegheate de către Comisia pentru alegeri.
b.

Comisia de vot




Comisia pentru alegeri este alcătuită din 3 - 5 membri, astfel:
Un student membru al Consiliului facultății;
Un student desemnat de către asociația studențească;
Un student din fostul comitet de cămin, cu condiția ca acesta să nu candideze la
funcția de președinte sau vicepreședinte.

În cazul în care în cămin sunt cazati studenți de la minim două facultăti din UPB, din
Comisia de Vot vor face parte și reprezentanți ai facultăților minoritare (un student din
Consiliul facultății și unul desemnat de către Asociația studențească).

c.
Validarea alegerilor
Alegerile sunt valabile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
 Alegerile au respectat prezentul regulament;
 Urna a fost desigilată la ora 21:00;
 Unul din candidati a obtinut cel putin jumătate plus unu din numărul de voturi valid
exprimate;
 După numărare s-a întocmit procesul verbal semnat de către toți membrii comisiei;
 Nu există contestații întemeiate.
Dacă nici unul dintre candidați nu a obținut majoritatea simplă din numărul total de voturi
atunci se va organiza turul doi de scrutin la care vor participa primii doi candidați (în ordinea
voturilor obținute. Turul doi se organizează după o săptămână de la turul 1.
Dacă nu s-a atins majoritatea simplă din numărul de voturi valid exprimate la un singur
candidat, acesta nu mai are voie să candideze în următorul tur.
Nerespectarea tuturor prevederilor acestui regulament duce la anularea alegerilor.
Art.18. Preşedinţii secţiilor de votare vor fi aleşi de către asociația studențească
reprezentativă din cadrul facultății sau de către studenții membri ai consiliului facultății.
Art.19. Alegerile la nivel de cămin vor fi conduse de către preşedintele de comisie care va fi
asistat de un reprezentant al comitetului de cămin în funcţie, cu condiţia ca acesta din urmă să
nu fie candidat pentru noul Comitet de Cămin.
Art.20. Comisia de votare pentru fiecare cămin în parte se întruneşte cu o oră înainte de
începerea alegerilor, pentru prelucrarea regulamentului şi va proceda la ştampilarea
buletinelor de vot cu ştampila asociției studențești sau a căminului pentru care se desfăşoară
alegerile.
Art.21. Înainte de începerea alegerilor se vor sigila urnele şi se vor ştampila cu ştampila
căminului în prezenţa candidaţilor și a membrilor comisiei.
Art.22. Fiecare votant va exprima votul sau prin aplicarea ștampilei "VOTAT" sau încercuirea
candidatului pe care îl agreează.
Art.23. Prezenţa locatarilor căminului la vot se va consemna prin semnătură pe listele
locatarilor din cămin.
Art.24 Pe tot parcursul desfăşurării alegerilor candidaţii nu au voie sa staționeze în incinta în
care se desfăşoară alegerile, cu excepţia momentului în care îşi exercită dreptul de vot.
Art.25. La finalizarea procesul de votare, în prezenţa candidaţilor și a membrilor din comisie,
se deschid urnele și se vor număra voturile; candidaţii pot fi observatori la numărarea
voturilor.
Art.26. Fiecare candidat are dreptul de a-și desemna un observator, care să monitorizeze pe
toată perioada desfășurării alegerilor.

Art.27. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un Proces Verbal încheiat în trei
exemplare semnate de toți membrii Comisiei pentru alegeri, care se distribuie la: Directorul
General Administrativ, Prodecanul care răspunde de cămine și la Administrația Căminului.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII REFERITOARE LA VALIDAREA CANDIDAŢILOR
Art.28. Se declară alese persoanele care au obţinut votul majorităţii locatarilor prezenţi
(majoritate simplă).
Art.29. Rezultatele alegerilor sunt validate de către Directorul General Administrativ și
Președintele Asociației Studențești.

