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REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII 

STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂTILOR 
 

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile cap. XI, art. 207-215, din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 si ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti fiind în 
concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile Statului Român. 
 

 
CAPITOLUL I 

Principii 
 
 
 

Art. 1.  Prezentul document (în continuare “Regulamentul”) stabileşte principiile de bază 
privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile administrative şi de conducere ale 
Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. 

 
Art. 2.  Dreptul la reprezentare al studenţilor este prevăzut de Legea1/2011 din care rezultă 

obligativitatea alegerii studenților în Consiliile Facultăților, în Senatul și Consiliul de 
Administrație. Studenţii, prin reprezentanții lor, sunt parteneri decizionali în cadrul structurilor 
de conducere. 

Art. 3.  Prezentul Regulament se aplică tuturor studenţilor ce studiază în cadrul Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti. 

 
Art. 4.  Studenții aleși conform prezentului Regulament, sunt membri de drept în Consiliile 

Facultăților, Senatului și Consiliului de Administrație. 
 
 
 
 

CAPITOLUL II 
Norme 

 
 

Art. 5. La nivelul Universităţii Politehnica din București studenţii pot alege şi pot fi aleşi 
drept:  

1. Membri ai Consiliului Facultății 
2. Membri în Senatul Universității  
3. Reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație 

 
Art. 6. Repartizarea locurilor pentru Senat şi Consiliu pentru fiecare facultate este stabilită în 

Regulamentul Universității Politehnica din București si Carta Universităţii și respectă 
principiul reprezentativității. 
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Art. 7.  

1. Pentru a fi aleși în Consiliul Facultății sau în Senat, îşi pot depune candidatura  
studenții înmatriculați în Universitatea Politehnica din București la una din cele trei 
forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat. 

2. Nu au dreptul de a candida studenţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la 
regulile de conduită academică, și cei care au statutul de angajaţi sau foşti angajaţi  ai 
Universităţii. (cu excepția celor ce au fost angajați pe perioadă determinată pe 
PODSRU) 
 

Art. 8. Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret al tuturor 
studenţilor din universitate.  

 
Art. 9. Studenţii unei facultăţi pot candida doar pe locurile repartizate acelei facultăţi, pe 

principiul reprezentativității. 
 

Art. 10. Studenţii unei facultăţi pot alege doar candidaţii înscriși pe funcţiile repartizate acelei 
facultăţi. 
 

Art. 11. Un student poate candida ca membru în Consiliu Facultății, fie ca reprezentant în 
Senat.  

 
Art. 12. Un student ce este înscris la două facultăţi nu poate candida decât pe funcţiile 

repartizate uneia dintre facultăţi. 
 

Art. 13. Durata mandatului este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult două ori în 
acelaşi ciclu.  
 

Art. 14.  Organizarea alegerilor revine în sarcina Asociaţiei Studenţilor din Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti.  
 

Art. 15. Alegerile reprezentanţilor studenţilor au loc din doi în doi ani sau pentru completarea 
locurilor in Consiliul Facultății sau în senat. 
 

CAPITOLUL III 
Desfăşurarea alegerilor 

 
 

Art. 16. Pentru organizarea alegerilor Asociaţia Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti  va infiinţa un Birou Electoral. 
 

Art. 17.  
1. Biroul Electoral este cel care organizeaza alegerile la nivelul intregii universitati.  

Acesta este format din minim 5 membri alesi din randul studentilor apartinand 
facultatilor din cadrul universitatii. Alegerea studenţilor membri ai Biroului 
Electoral, se va face prin votul preşedinţilor de asociaţii studenţeşti si ai sefilor de 
camine apartinand facultatilor din cadrul universitatii; 

2. Biroul electoral se va alege pe data de 23 februarie 2016, de la ora 20:00, in Sala 
Senatului din UPB, pentru alegerile din 2016. 
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3. In Biroul Electoral pot intra în calitate de observatori prodecanii responsabili cu  

problemele studenţeşti din facultăţi. 
 

Art. 18. Data şi locul alegerilor vor fi făcute publice studenţilor cu cel puţin 7 zile înainte de 
data anunţată a alegerilor. 

  
Art. 19.  

1. Biroul Electoral va asigura tipărirea buletinelor de vot. 
2. Fiecare buletin de vot va fi semnat şi ştampilat cu ştampila ASPOLI. Buletinele de vot 

neştampilate sau nesemnate vor fi considerate nule. 
3. Pentru fiecare facultate vor exista 2 buletine de vot, dupa cum urmează: 

i. Buletin de vot pentru studenţii reprezentanţi în consiliu 
ii. Buletin de vot pentru studenţii reprezentanţi în senat  

4. Pe buletinele de vot se înscriu, la pozitii diferite, numele studentilor care şi-au depus 
candidatura in prealabil si care a fost validata, de catre Biroul Electoral.  

5. Pe fiecare buletin de vot, candidaţii vor fi aşezaţi în ordine alfabetică.  
6. Pe fiecare buletin de vot, va fi trecut numarul locurilor totale repartizate pentru 

facultatea respectivă. 
7. Votul se exprimă prin păstrarea pe listă a candidaților aleși și eliminarea prin tăiere de 

pe listă a celor neacceptați.  
8. Sunt considerate nule acele buletine în care au rămas netăiaţi mai mulţi candidaţi decât 

numărul de locuri. 
 

Art. 20.  Alegerile se validează pe baza rezultatelor înregistrare.  
 

Art. 21.  După încheierea procedurii de votare, Biroul Electoral, va proceda la numărarea 
voturilor obţinute de fiecare candidat şi consemnarea rezultatului votului. 

 
Art. 22. Sunt desemnaţi membri ai Consiliului Facultăţii sau ai Senatului Universitatii, 

studentii care au întrunit cele mai multe voturi. Selectia se va realiza in ordinea numarului de 
voturi, pana la completarea numarului total de locuri alocate facultății. 

 
 

CAPITOLUL IV 
ALEGERILE LA NIVELUL CONSILIILOR FACULTĂŢILOR 

 
 

Art. 23. Alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliilor Facultăţilor se desfăşoară in 
clădirea Rectoratului, în data de 03.03.2016. Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de 
votare este 14.00 – 20.00. Pentru fiecare facultate din cadrul UPB va fi amenajată o urna şi cel 
puţin o cabină de vot unde studenţii să îşi poată exprima votul. Pentru facultăţile: Inginerie 
Medicală, Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Inginerie Aerospaţială, alegerile se vor 
desfăşura în Campusul Polizu. 

 
Art. 24. Candidaturile pentru Consiliul Facultăţii se depun online, la adresa office@aspoli.ro, 

în perioada 23-28.02.2016. Dosarul de candidatură va conţine un formular de înscriere de pe 
site-ul www.aspoli.ro, şi un CV. Candidaturile se anunţă public prin afişare pe site-ul 
www.aspoli.ro, pe data de 29.02.2016. 
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Art. 25. După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral va valida/invalida 
rezultatul alegerilor. Biroul Electoral va anunţa comunităţii universităţii rezultatele alegerilor 
în termen de 1 zi, prin publicarea listei candidaţilor şi a numărului de voturi obţinut pe site-ul 
www.aspoli.ro. În caz de invalidare alegerile se vor repeta în ziua următoare. 

Art. 26.  Biroul Electoral va înainta Senatului si Consiliului fiecărei facultăţi în exerciţiu o 
informare privind alegerile la nivelul studentilor alesi ca membri in Consiliul Facultăţilor.  
 

Art. 27.  
1. Reprezentanții studenţilor din consiliu pot fi revocați din funcție înainte de termen, la 

propunerea Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 
confirmată prin vot de studenţii reprezentaţi din consiliu, sau prin petiţia semnată de o 
treime dintre studenţii facultății respective. In cazul prevazut la alin. 1. se vor organiza 
noi alegeri potrivit prevederilor prezentului Regulament în maxim 30 de zile de la 
vacantare, totodată în cazul în care un student reprezentant se află în imposibilitate 
temporară motivată (situații medicale sau mobilități academice) a exercitării 
obligațiilor aferente funcției, acesta va fi înlocuit pe perioada absentării de către un alt 
student reprezentant desemnat de către studenții reprezentanți ai facultății respective. 

2. Revocarea din funcție se va dispune şi în cazul în care reprezentantul studenţilor din 
consiliu înregistrează 5 absenţe nemotivate . 

3. Vor fi considerate absenţe motivate cele cauzate de starea de sănătate a 
reprezentantului sau de participarea acestuia la competiţii culturale, sportive, etc. 
organizate de Universitate sau de Facultate. În toate cazurile, reprezentantul va 
prezenta asociaţiei studenţeşti documente justificative în acest sens.  

4. Reprezentanţii revocaţi din funcție, în condiţiile prezentului articol, nu mai pot 
candida pentru acelaşi mandat în cursul aceluiaşi an universitar.  

 

Art. 28.  Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor din consiliu poate avea loc în 
următoarele cazuri:  

a) prin demisie motivată;  
b) prin pierderea calităţii de student la facultatea unde a fost ales; 
c) la propunerea Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 

confirmată prin vot de studenţii reprezentaţi din structura reprezentantiva din care fac 
parte, în cazul în care reprezentantul a adus prejudicii de imagine Asociaţiei 
Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, facultăţii din care face 
parte sau Universității;  

d) prin efectul revocării, potrivit dispoziţiilor Art. 27 alin. 1 
 

 
 

CAPITOLUL V 
ALEGERILE LA NIVELUL SENATULUI UNIVERSITAR 

 
 

mailto:office@aspoli.ro
http://www.aspoli.ro/
http://www.aspoli.ro/


 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Politehnica Bucureşti – A.S. Poli 
 

Splaiul Independenţei 290, cămin P13-P14 
office@aspoli.ro 
www.aspoli.ro  

 
Art. 29. Alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului Universitatii se desfăşoară in 

clădirea Rectoratului, în data de 03.03.2016. Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de 
votare este 14.00 – 20.00. Pentru fiecare facultate din cadrul UPB va fi amenajată o urna şi cel 
puțin o cabină de vot unde studenţii să îşi poată exprima votul. Pentru facultăţile: Inginerie 
Medicală, Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Inginerie Aerospaţială, alegerile se vor 
desfăşura în Campusul Polizu. 

 
 

Art. 30. Candidaturile pentru Senatul Universităţii se depun online, la adresa office@aspoli.ro, 
în perioada 23-28.02.2016. Dosarul de candidatură va conţine un formular de înscriere de pe 
site-ul www.aspoli.ro, şi un CV. Candidaturile se fac publice prin afişare pe site-ul 
www.aspoli.ro, pe data de 29.02.2016. 
 

Art. 31. Studenţii ale căror drepturi au fost încălcate în cadrul procesului electoral vor sesiza în 
scris Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în termen de 3 
zile de la data încălcării, cu descrierea împrejurărilor în care a avut loc aceasta. 

 
Art. 32.  După verificarea respectării procedurii de alegeri, Biroul Electoral va valida/invalida 

rezultatul alegerilor. Biroul Electoral va anunţa comunităţii universităţii rezultatele alegerilor 
în termen de 1 zi, prin publicarea listei candidaţilor şi a numărului de voturi obţinut pe site-ul 
www.aspoli.ro. În caz de invalidare alegerile se vor organiza în termen de 1 zi. 

 
Art. 33.  Biroul Electoral va înainta Senatului în exerciţiu o informare privind alegerile la 

nivelul studenţilor aleşi ca membri în Senatului Universităţii. 
 

Art. 34. Studenții aleși în Senatul Universității sunt membri în comisiile Senatului. 
 

Art. 35. Studenții aleși în Senatul Universității sunt invitați permanenți, fără drept de vot, la 
toate activitățile Consiliului Facultății. 
 

Art. 36. Reprezentantul studenţilor din Biroul Executiv al Consiliului de Administrație este 
ales dintre şi de către studenţii senatori. Toţi studenţii senatori au drept de vot.  

 
 

Art. 37.  În caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei, Asociaţia Studenţilor din 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti va delega un alt reprezentant, urmând ca pentru 
locul vacant să fie organizate noi alegeri în termen de maxim 30 de zile de la vacantare, 
totodată în cazul în care un student reprezentant se află în imposibilitate temporară motivată 
(situații medicale sau mobilități academice) a exercitării obligațiilor aferente funcției, acesta 
va fi înlocuit pe perioada absentării de către un alt student reprezentant desemnat de către 
studenții reprezentanți ai facultății respective. 
 

Art. 38.  
1. Reprezentanții studenţilor din senat pot fi revocați din funcție înainte de termen, la 

propunerea Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 
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confirmată prin vot de studenţii reprezentaţi din Senat, sau prin petiţia semnată de o 
treime dintre studenţii reprezentaţi din Senat. In cazul prevazut la alin. (1) se vor 
organiza noi alegeri potrivit prevederilor prezentului Regulament în maxim 30 de zile 
de la vacantare. 

2. Revocarea din funcție se va dispune şi în cazul în care reprezentantul din Senat 
înregistrează 5 absenţe nemotivate.  

3. Vor fi considerate absenţe motivate cele înregistrate din motive ce ţin exerciţiul 
funcţiei de reprezentant sau cauzate de starea de sănătate a reprezentantului sau de 
participarea acestuia la competiţii culturale, sportive, etc. organizate de Universitate 
sau de Facultate. În toate cazurile, reprezentantul va prezenta asociaţiei studenţeşti 
documente justificative în acest sens.  

4. Reprezentanţii revocaţi din funcție în condiţiile prezentului articol nu mai pot candida 
pentru acelaşi mandat în cursul aceluiaşi an universitar.  

 

Art. 39.  Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor din Senat poate avea loc în 
următoarele cazuri:  

1. prin demisie motivată;  
2. prin pierderea calităţii de student la facultatea unde a fost ales; 
3. la propunerea Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 

confirmată prin vot de studenţii reprezentaţi, în cazul în care reprezentantul a adus 
prejudicii de imagine Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din 
Bucureşti, Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti sau facultăţii;  

4. prin efectul revocării, potrivit dispoziţiilor art. 37 alin 1. 
 

CAPITOLUL VI 
Drepturile studenţilor reprezentanţi 

 
Art. 40. Studenţii reprezentanţi au dreptul:  

1.  de a-şi exprima liber punctul de vedere;  
2.  de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravin Cartei Universitare;  
3.  de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea 

şi evaluarea învăţământului din Universitate;  
4. de a solicita şi primi sprijin din partea Universităţii în cazul în care prin exercitarea 

drepturilor sau obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru 
al comunităţii academice sau de personalul Universităţii; 

5.  de a cere sprijin din partea Asociaţiei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti;  

6. de a participa în alte comisii din Universitate/Facultate.  
 

 
CAPITOLUL VII 

Obligaţiile studenților reprezentanți 
 
 

Art. 41. Studenţii reprezentanţi au obligaţia:  
1. de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi 

sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea 
acestora;  
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2. de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale 

şi informale despre toate aspectele procesului de învăţământ;  
3. de a informa şi de a colabora cu Asociaţia Studenţilor din Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti în mod constant; 
4. de a informa semestrial pe studenţii reprezentaţi despre activitatea lor în structurile în 

care au fost aleşi; informarea se poate face printr-un raport de activitate postat pe site-
ul facultăţii, al Asociaţei Studenţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
şi pe grupurile facultăţii;  

5. de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate; 
6. de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;  
7. de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;  
8. de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de 

învăţământ;  
9. de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;  
10. de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, Codul de 

Etică, prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a Consiliului Facultăţii şi a 
Senatului sau alte regulamente ce-i privesc pe studenţii reprezentaţi;  

11. de a respecta Carta Universității, Codul de Etică universitară, prezentul Regulament şi 
alte hotărâri şi regulamente privind statutul studenţilor. 

 
 

 
CAPITOLUL VIII 

Dispoziţii finale 
 

 
Art. 42. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Senatul Universităţii, la propunerea 

unei treimi dintre studenţii senatori. 
 

Art. 43. Orice proceduri de alegere a studenţilor reprezentanţi organizate sau desfăşurate cu 
încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt nule de drept.  

 
 
 
 
 
SEMNATARI: 
 

A. ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI 
 

1. ASFE - Asociatia Studentilor din Facultatea de 
Energetica 

 

2. ASIMST- Asociatia Studentilor din Facultatea 
de Ingineria si Managementul Sistemelor 
Tehnologice     

 

3. ASISB- Asociatia Studentilor din Facultatea de 
Ingineria al Sistemelor Biotehnice 

 

4.ASPOLI -Asociatia Studentilor din 
Universitatea Politehnica Bucuresti 
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5.  ASIE – Asociatia Studentilor din Facultatea 
de Inginerie Electrica 

 

6. ASSIM – Asociatia Studentilor din Facultatea 
de Stiinta si Ingineria Materialelor 

 

7.YAIMM – Youth in Action Inginerie Mecanica 
si Mecatronica 

 

8. OST - Organizatia Studentilor din Facultatea 
de Transporturi 

 

9. LSAC - Liga Studentilor din Facultatea de 
Automatica si Calculatoare 

 

10. OSE – Organizatia Studentilor din 
Electrotehnica 

 

11. ASC POLI – Asociatia Studentilor Chimisti 
Poli 

 

12. LSE - Liga Studentilor Electronisti  
13. ASIM – Asociatia Studentilor in Inginerie 
Medicala 

 

 
 
 
 
 
 

B. ȘEFI DE CĂMIN 
 
1. Camin P1  
2. Camin P2  
3. Camin P3  
4. Camin P4  
5. Camin P5  
6. Camin P6  
7. Camin P7  
8. Camin P8  
9. Camin P9  
10. Camin P10  
11. Camin P11  
12. Camin P13  
13. Camin P14  
14. Camin P15  
15. Camin P16  
16. Camin P17  
17. Camin P18  
18. Camin P21  
19. Camin P22  
20. Camin P23  
21. Camin P24  
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22. Camin P25  
23. Camin P26  
24. Camin P27  
25. Camin LEU A  
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