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Capitolul I – Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară alegerile la
nivelul studenŃilor UniversităŃii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi este elaborat în
temeiul Legii nr. 1/2011.
Art. 2
Principiile care stau la baza alegerilor la nivelul studenŃilor în Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Craiova sunt:
(1) Libertatea candidaturii, care înseamnă că un student/studentă poate candida
atât pentru o funcŃie de membru în Consiliul FacultăŃii, cât şi pentru o funcŃie de membru
în Senat.
(2) Depunerea candidaturilor constă într-o cerere scrisă adresată preşedintelui
BEUS (Biroul Electoral al Universitatii la nivel de StudenŃi).
(3) Reprezentativitatea, în conformitate cu articolul 207, alin. (7) al Legii nr.
1/2011, care se aplică astfel:
a) Senatul este alcătuit din 30 de cadre didactice şi 10 reprezentanŃi ai
studenŃilor. Alocarea în Senat a numărului de locuri pentru fiecare facultate se face
proporŃional, în funcŃie de numărul cadrelor didactice titulare din statele de funcŃii în
facultăŃile din universitate. Norma de reprezentare în Senat pentru mandatul 2012-2016
este stabilită la data de 1 octombrie 2011, pe baza statelor de funcŃii pentru anul
universitar 2011-2012 şi de numărul de studenŃi înmatriculaŃi la programele de studii de
la fiecare facultate, aplicându-se rotunjire.
b) La Facultatea de Medicină, Consiliul FacultăŃii este alcătuit din 30 cadre
didactice şi 10 reprezentanŃi ai studenŃilor.
c) La Facultatea de Medicină Dentară, Consiliul FacultăŃii este alcătuit din 10
cadre didactice şi 4 reprezentanŃi ai studenŃilor.
d) La Facultatea de Farmacie, Consiliul FacultăŃii este alcătuit din 9 cadre
didactice şi 3 reprezentanŃi ai studenŃilor.
e) Norma de reprezentare nu se modifică pe durata mandatului.
(4) Orice persoană are dreptul de a se recuza din candidatura pentru orice
structură de conducere, în orice moment al procesului electoral.
(5) Mandatul de membru începe în ziua următoare celei a expirării mandatului
vechii structuri.
(6) Mandatul de membru în structurile de conducere încetează înainte de termen
în următoarele situaŃii: încetarea activităŃii de student, în caz de incompatibilitate conform
prezentului Regulament, în caz de demisie din funcŃie, în caz de revocare conform Legii
şi a prezentului Regulament, în cazul în care persoana lipseşte din universitate pe o
durată continuă care depăşeşte 12 luni.
(7) Înscrierea candidaŃilor pe buletinele de vot se face în ordinea alfabetică a
numelui de familie.

Capitolul II Consiliul Facultăţii
Art. 3
Organizarea şi monitorizarea alegerilor reprezentanŃilor studenŃilor pentru
Consiliile FacultăŃilor sunt de competenŃa Birourilor Electorale ale FacultăŃilor la nivelul
StudenŃilor (BEFS), respectiv al BEUS.
Art. 4
(1) Din numărul total de membri ai Consiliului FacultăŃii, cel puŃin 25% sunt
reprezentanŃi ai studenŃilor.
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(2) StudenŃii îşi aleg reprezentanŃii în Consiliul FacultăŃii, conform Legii nr. 1/2011,
art. 207, alin. (5), lit. a).
(3) Consiliul FacultăŃii de Medicină include un număr de 10 studenŃi.
(4) Consiliul FacultăŃii de Medicină Dentară include un număr de 4 studenŃi.
(5) Consiliul FacultăŃii de Farmacie include un număr de 3 studenŃi.
Art. 5
(1) Candidaturile pentru Consiliul FacultăŃii se înscriu pe buletinul de vot în ordine
alfabetică după numele de familie al candidaŃilor.
(2) Din lista de candidaŃi, fiecare elector votează pentru cel mult atâtea persoane
câte locuri are Consiliul FacultăŃii, respectiv 10 locuri pentru Consiliul FacultăŃii de
Medicină, 3 locuri pentru Consiliul FacultăŃii de Farmacie, 4 locuri pentru Consiliul
FacultăŃii de Medicină Dentară.
(3) Votarea unui număr de persoane ce depăşeşte numărul de locuri din Consiliu
duce la invalidarea buletinului.
(4) Votarea unui număr de persoane inferior numărului de locuri constituie un vot
valid.
(5) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de
voturi primit de fiecare candidat de pe listă, conform art. 4, alin (3), (4), (5).
(6) În caz de egalitate de voturi pentru ultimele poziŃii, se procedează la un al
doilea tur de scrutin între candidaŃii care au fost la egalitate de voturi, în termen de
maxim 30 de zile de la desfăşurarea alegerilor.
Art. 6
(1) Vacantarea unui loc în Consiliul FacultăŃii are loc în situaŃiile prevăzute la art.
2, alin. (6) din prezentul Regulament.
(2) În caz de vacantare a unui loc în Consiliul FacultăŃii, el este ocupat de drept
de către primul candidat de pe lista celor care nu au obŃinut un mandat în Consiliu la
alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.
(3) În cazul în care nu se ocupă locul în condiŃiile alineatului precedent, se va
proceda la alegeri parŃiale.
(4) După stabilirea noului membru al Consiliului, Decanul îl prezintă în şedinŃa
următoare a Consiliului FacultăŃii.

Capitolul III Senatul Universităţii
Art. 7
Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Senatul UniversităŃii sunt de
competenŃa BEUS si a BEFS.
Art. 8
(1) Din numărul total de membri ai Senatului UniversităŃii, cel puŃin 25% sunt
reprezentanŃi ai studenŃilor.
(2) Criteriile de reprezentativitate a studenŃilor in Senat sunt: reprezentarea
studenŃilor din fiecare facultate şi numărul acestora.
(3) StudenŃii îşi aleg reprezentanŃii în Senatul UniversităŃii, conform Legii 1/2011,
art. 208, alin. 1.
Art. 9
(1) CandidaŃii pentru Senat ai unei facultăŃi sunt ordonaŃi alfabetic pe buletinele de
vot, după numele de familie.
(2) Din lista de candidaŃi, fiecare elector va vota pentru cel mult atâtea persoane
câte locuri are atribuită facultatea în Senat.
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(3) Votarea unui număr de persoane ce depăşeşte numărul de locuri din Senat
duce la invalidarea buletinului.
(4) Votarea unui număr de persoane inferior numărului de locuri constituie un vot
valid.
(5) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de
voturi primit de fiecare candidat de pe listă, respectiv 6 reprezentanŃi ai FacultăŃii de
Medicină, 2 reprezentanŃi ai FacultăŃii de Farmacie, 2 reprezentanŃi ai FacultăŃii de
Medicină Dentară.
(6) În caz de egalitate de voturi pentru ultimele poziŃii, se procedează la un al
doilea tur de scrutin între candidaŃii care au fost la egalitate de voturi, în termen de 30 de
zile de la desfăşurarea alegerilor.
Art. 10
(1) Vacantarea unui loc în Senatul UniversităŃii are loc în situaŃiile prevăzute la art.
2, alin. (6) al prezentului Regulament.
(2) În caz de vacantare a unui loc în Senatul UniversităŃii, el este ocupat de drept
de către primul candidat de pe lista celor care nu au obŃinut un mandat în Senat la
alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, în facultatea respectivă.
(3) După stabilirea noului membru al Senatului, Preşedintele Senatului îl prezintă
în următoarea şedinŃă a Senatului UniversităŃii spre validare.
(4) Locurile vacante ale reprezentanŃilor studenŃilor în Senat vor fi completate cu
studenŃii desemnaŃi separat de organizaŃiile studenŃeşti şi validaŃi de Senat.

Capitolul IV – Birourile electorale
Art. 11
(1) În vederea desfăşurării alegerilor la nivel de universitate, se desemnează
Biroul Electoral al UniversităŃii la nivelul StudenŃilor (BEUS) şi câte un birou electoral
pentru fiecare facultate (BEFS, Birou Electoral al FacultăŃii la nivelul StudenŃilor).
(2) BEUS este desemnat cu cel puŃin 20 de zile calendaristice înainte de data
alegerilor la nivel de universitate.
(3) BEFS este desemnat cu cel puŃin 20 de zile calendaristice înainte de data
alegerilor de către Biroul Executiv al fiecărei organizaŃii studenŃeşti reprezentante a
fiecărei facultăŃi.
(4) Din BEUS şi din BEFS nu pot face parte candidaŃi la un mandat în Consiliul
FacultăŃii sau în Senatul UniversităŃii.
Art. 12
(1) BEUS este alcătuit din 5 persoane :
a) 3 reprezentanŃi ai FacultăŃii de Medicină;
b) 1 reprezentant al FacultăŃii de Medicină Dentară;
c) 1 reprezentant al FacultăŃii de Farmacie;
(2) La nominalizarea persoanelor se va avea în vedere să nu existe situaŃii de
incompatibilitate.
(3) În termen de 24 de ore de la desemnare, BEUS îşi alege un preşedinte, dintre
studenŃi, şi un supleant.
(4) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităŃii BEUS.
(5) BEUS are următoarele atribuŃii:
a) centralizează procesele verbale de alegeri întocmite de BEFS;
b) pe baza acestor procese verbale, întocmeşte şi înaintează Senatului în funcŃie,
spre validare, comunicatele privind rezultatele alegerilor:
- comunicatul privind studenŃii reprezentanŃi în Consiliilor FacultăŃilor;
- comunicatul privind studenŃii reprezentanŃi în Senatului UniversităŃii;
c) dă publicităŃii rezultatele preliminare ale alegerilor;
5

d) centralizează rezultatele alegerilor (listele cu numărul de voturi obŃinute de
fiecare candidat);
e) primeşte, analizează şi soluŃionează contestaŃiile cu privire la desfăşurarea
alegerilor.
(6) Toate procesele verbale şi comunicatele BEUS, respectiv procesele verbale
ale BEFS, sunt semnate de către toŃi membrii biroului respectiv.
Art. 13
(1) La nivelul facultăŃilor, BEFS este alcătuit din 5 reprezentanŃi ai studenŃilor.
(2) La nominalizarea persoanelor, se va avea în vedere să nu existe situaŃii de
incompatibilitate.
(3) În termen de 24 de ore de la desemnare, membrii fiecărui BEFS desemnează
un preşedinte si un supleant.
(4) Preşedintele răspunde de coordonarea şi buna desfăşurare a activităŃii BEFS.
Art. 14
(1) În perioada premergătoare datei alegerilor, BEFS au următoarele atribuŃii:
a) întocmesc listele electorale şi le publică la avizierul studenŃesc al fiecărei
facultăŃi cu cel puŃin o săptămână înainte de data desfăşurării alegerilor, după principiul
ordonării alfabetice a numelui de familie al electorilor;
b) primeşte contestaŃii şi observaŃii cu privire la listele electorale până cel târziu cu
3 zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi le soluŃionează în termen de maxim 24 de
ore;
c) dă publicităŃii listele finale, cel târziu cu 48 de ore înainte de data desfăşurării
alegerilor; după acest moment nu mai sunt posibile modificări în listele electorale.
(2) În ziua alegerilor, BEFS si BEUS funcŃionează ca birouri ale secŃiilor de votare
şi au următoarele responsabilităŃi:
a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate,
carte de identitate, paşaport);
b) aplică ştampila de control pe verso-ul buletinului de vot pe care îl înmânează
electorului, în prezenŃa acestuia;
c) solicită electorului să semneze de primirea buletinului de vot;
d) nu se acceptă înlocuirea buletinelor de vot greşit completate;
(3) La încheierea procesului de votare, preşedintele BEFS, respectiv BEUS:
a) anulează buletinele de vot neutilizate;
b) înregistrează în procesul verbal de alegeri următoarele date: numărul de
buletine de vot primite, numărul de buletine de vot utilizate şi numărul de buletine de vot
anulate (neutilizate, albe);
c) deschide urna şi extrage buletinele de vot;
d) numerotează buletinele de vot;
e) numără manual voturile exprimate;
f) înregistrează în procesul verbal numărul buletinelor de vot anulate dintre
voturile exprimate. Anularea unui buletin de vot se petrece în următoarele situaŃii:
absenŃa ştampilei de control a universităŃii, buletine care au alt format decât cel aprobat
la nivel de universitate, lipsa exprimării unei opŃiuni, opŃiune pentru mai mulŃi candidaŃi
decât numărul locurilor atribuite unei structuri de conducere;
g) compară rezultatele numărătorii; în cazul în care suma nu se verifică, membrii
biroului electoral al secŃiei de votare pot avea opinii separate, care se consemnează în
procesul verbal;
h) redactează procesele verbale de alegeri, după formatul standardizat primit,
conŃinând rezultatele alegerilor, după caz:
- componenŃa nominală a studenŃilor în Consiliului FacultăŃii, lista
candidaŃilor care nu intră în Consiliu în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi primite;
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- lista candidaŃilor aleşi în Senat din partea studenŃilor FacultăŃii, lista cu
candidaŃii la Senat care nu au fost aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi primite;
(4) PreşedinŃii BEFS ai fiecărei facultăŃi înaintează procesele verbale de alegeri
către preşedintele BEUS.
Art. 15
Electorul are următoarele responsabilităŃi:
a) să verifice înregistrarea corectă a datelor proprii pe listele electorale;
b) să verifice buletinele de vot pentru concordanŃă cu modelul publicat la avizierul
fiecărei facultăŃi;
c) să verifice aplicarea ştampilei de control în momentul înmânării buletinelor de
vot de către membrii biroului electoral;
d) sa nu introducă mai mult de un buletin de vot într-o urnă.

Capitolul V Dispoziţii finale
Art. 16
La procesul electoral pot asista observatori din interiorul sau din afara universităŃii,
cu condiŃia respectării spaŃiului delimitat pentru birourile electorale.
Art. 17
(1) Alegerile sunt considerate valide indiferent de numărul electorilor prezenŃi la vot.
(2) Senatul în funcŃie validează rezultatele alegerilor şi le dă publicităŃii, la avizierul
fiecărei facultăŃi, sub semnătura preşedintelui BEUS.
Art. 18
Prezentul Regulament, precum şi modificările şi completările ulterioare, se adoptă
prin hotărârea Birourilor Executive ale organizaŃiilor studenŃeşti reprezentante ale fiecărei
facultăŃi şi se constituie ca anexă la Carta UniversităŃii.
Art. 19
Regulamentul intră în vigoare la data adoptării sale prin hotărârea Birourilor
Executive ale organizaŃiilor studenŃeşti reprezentante ale fiecărei facultăŃi şi se publică
pe pagina de internet a UMF.
Următoarea revizuire majoră este prevăzută pentru anul 2014.
Responsabili de revizuire: Societatea StudenŃilor Medicinişti Craiova, Societatea
StudenŃilor Stomatologi, OrganizaŃia StudenŃilor Farmacişti din Craiova
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ANEXA – CALENDARUL ALEGERILOR
01 noiembrie 2011 – 04 noiembrie 2011 – Desemnarea BEUS şi a BEFS:
- 1 Birou electoral la universitate;
- 3 Birouri electorale la nivelul fiecărei facultăŃi;
05 noiembrie 2011 – 17 noiembrie 2011 – Depunerea candidaturilor şi afişarea la
avizierele facultăŃilor;
25 noiembrie 2011 – orele 08.00 – 20.00 Derularea alegerilor pentru Consiliile
FacultăŃilor şi Senat
26 noiembrie 2011 – Validarea rezultatelor.
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