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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 
a alegerilor comitetelor studenţesti de cămin 
în Universitatea “Politehnica” din Timişoara 

 
 
CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art.1. Pe lânga fiecare cămin al Universităţii „Politehnica” Timişoara 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 UPT ce are răspunderi în 
administrarea căminelor.  

Art.2. Comitetul Studenţesc de Cămin cuprinde câte un preşedinte de cămin, câte un responsabil de 
palier pentru fiecare dintre palierele căminului si un responsabil de retea de internet a caminului.  

Art.3. Condiţii impuse candidaţilor la funcţiile de preşedinte cămin şi responsabil palier.  
Candidaţii la aceste funcţii trebuie să îndeplinească următoarele exigenţe:  
a) să aibă calitatea de locatari ai căminului respectiv indiferent dacă a mai făcut parte sau nu până 
atunci din Comitetul de Cămin;  
b) să aibă calitatea de studenţi ai UPT;  
c) în cazul responsabililor de paliere, să locuiască obligatoriu pe palierele de care răspund pe durata 
mandatului;  
 
Candidaţii pentru funcţia de responsabil de reţea a caminului vor participa la un concurs organizat în 
acest scop. Pentru fiecare cămin va fi ales responsabil de reţea candidatul cu cel mai mare punctaj la 
testul organizat în acest sens. Testul va fi dat în aceeaşi perioadă în care se organizează şi alegerile 
pentru Comitetul de Camin. Testul va fi organizat de Comisia pentru Probleme Studenţeşti, iar 
subiectele şi corectarea testelor vor fi făcute de Departamenul Informatizare şi Comunicare din cadrul 
UPT.  

Art.4. Nu au drepul de a candida :  

a) studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin.  
b) studenţii aflaţi în ani terminali (III DCLS si Informatica, IV inginerie, sau VI Arhitectura)  
 
CAPITOLUL II  
ORGANIZAREA ALEGERILOR  
 
Art.5. Alegerile se vor desfăşura după metodologia şi calendarul prezentat în anexă, doar după ce s-au 
afişat listele de precazări în căminele UPT, pentru a evita cazurile în care un candidat nu are 
posibilitatea de cazare în căminul respectiv.  

Art.6. Sarcina asigurării desfăşurării corespunzătoare a alegerilor revine Comisiei pentru Probleme 
Studenţeşti (CPS) din cadrul UPT fiind formată din Comisia pentru probleme studenţesti a Senatului 
şi câte un reprezentant din partea fiecarei organizaţii studenţeşti din UPT.  
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Art.7. Candidaţii pentru funcţiile de preşedinte respectiv responsabil palier vor depune în termenul 
stabilit în anexă la administraţia căminului un dosar sigilat care să cuprindă următoarele:  
- O adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul:  

� Nu a fost exmatriculat  
� Nu a avut abateri disciplinare  
� Nu este in an terminal( nu se aplica daca se fac alegeri pentru anul în curs – în cazul 
posturilor vacante);  

 
- O adeverinţă din partea administratorului din care să rezulte dacă a avut amenzi sau alte abateri în 
cămin, precum si faptul ca are precazare în căminul respectiv;  
- Curriculum Vitae cu poza;  
- O scrisoare de intenţie;  
- Plan managerial pentru candidaţii la funcţia de preşedinte de comitet de cămin.  

Art.8. Administraţia Căminului are obligaţia înregistrării dosarului de candidatură (printr-un număr de 
ordine şi aplicând ştampila căminului). După ultima zi de depunere a dosarelor, administraţia are 
obligaţia de a le preda Serviciului Social, însoţite de un proces verbal de predare.  

Art.9. Comisia pentru Probleme Studenţeşti va prelua toate dosarele, acestea urmând să fie analizate 
şi verificate, după un program prestabilit în care fiecare candidat va fi chemat la o discuţie.  
În urma acestei analize se va comunica Serviciului Social listele candidaţilor care au întrunit condiţiile 
impuse, precum si lista candidaţilor respinşi (dacă e cazul).  

Art.10. Administraţia fiecărui cămin va afişa aceste liste la loc vizibil imediat ce le primeşte.  

Art.11. Contestaţiile se primesc în termen de 24 de ore de la data afişării listelor candidaţilor admişi, 
respectiv respinşi (conform calendarului alegerilor afişat) la secretariat, Cabinet Prorector cu Probleme 
de Învăţământ. Comisia pentru Probleme Studenţeşti (CPS) are sarcina soluţionarii lor şi în decursul 
aceleaşi zile să transmită Servicului Social spre afişare listele definitive cu candidaţi.  

Art.12. În cazul în care pentru o funcţie în Comitetul Studenţesc de Cămin accede doar un singur 
candidat, alegerile se organizează şi nicidecum nu se recurge la numire.  

Art.13. Alegerile vor fi precedate de organizarea Adunării Generale a studentilor cazaţi în Cămin. În 
cadrul acestei adunări Comitetul de Cămin în funcţie va prezenta studenţilor activitatea sa şi tot atunci 
se prezintă candidaturile pentru noul comitet.  

Art.14. Toţi locatarii căminului care au calitatea de studenţi au drept de vot. Serviciul Social va prelua 
de la administraţia fiecărui cămin listele nominale cu studenţii care au drept de vot şi în care se 
precizează camera în care locuiesc, facultatea, anul de studii.  

Art.15. Administrația și comitetelete fiecărui cămin se va îngriji de tiparirea buletinelor de vot ce vor 
fi identice pentru toate căminele. 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 comitet de cămin şi altul pentru 
responsabilul de palier, fiecare dintre ele conţinând numele candidaţilor.  

Art.16. Administraţia căminului şi Comitetul Studenţesc de Cămin în funcţie are sarcina de a asigura 
şi pregăti locul unde se vor desfăşura alegerile şi urnele necesare (câte una pentru fiecare vot în parte).  
 
CAPITOLUL III  
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR  
 
Art.17. In ziua stabilită pentru alegeri se întrunesc membrii Comisiei pentru Probleme Studenţeşti în 
şedinţa extraordinară, ridicându-se de către o delegaţie a acestora, tabelele cu studenţii care au drept 
de vot; apoi în cadrul Comisiei pentru Probleme Studenţeşti, cu două ore înaintea începerii alegerilor, 
se vor stabili preşedinţii secţiilor de votare pentru fiecare cămin în parte şi tot atunci fiecare preşedinte 
va primi listele studenţilor cu drept de vot.  
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Art.18. Preşedinţii secţiilor de votare vor fi aleşi numai dintre membrii Comisiei pentru Probleme 
Studenţeşti a Senatului.  

Art.19. Alegerile la nivel de cămin vor fi conduse de către preşedinte 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. Daca se întâlneste această situaţie se va trece la numirea unui membru 
de drept al COSPol (care nu candidează la alegerile pentru comitetele de cămin) ca asistent al 
preşedintelui de comisie.  

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 căminului pentru care se desfăşoară alegerile.  

Art.21. Cu cinci minute înainte de începerea alegerilor se vor sigila urnele şi se vor ştampila cu 
ştampila căminului în prezenţa candidaţilor.  

Art.22. Procesul de votare se desfăşoară într-un interval de 6 ore.  

Art.23. Fiecare student care se va prezenta la votare va avea asupra sa un act de identitate sau carnetul 
de student.  

Art.24. Fiecare votant va exprima votul său prin marcarea unui ''X" în dreptul candidatului pe care îl 
agrează.  

Art.25. Prezenţa locatarilor căminului la vot se va consemna în tabele special destinate.  

Art. 26. Pe tot parcursul desfăşurării alegerilor candidaţii nu au acces în sala în care se desfăşoară 
alegerile, cu excepţia momentului în care îşi exercită dreptul de vot.  

Art.27. La finalizarea procesului de votare şi în prezenţa candidaţilor se deschid urnele procedându-se 
la numărarea voturilor; candidaţii sunt doar observatori la numărarea voturilor.  

Art.28. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces verbal încheiat în două exemplare 
semnate de către membrii ai comisiei de votare şi cu amprenta ştampilei căminului, unul pentru 
administraţie şi celălalt pentru Comisia pentru Probleme Studenţeşti.  
 
CAPITOLUL IV  
DISPOZIŢII REFERITOARE LA VALIDAREA CANDIDAŢILOR  
 
Art.29. Alegerile pentru turul I sunt considerate valabile dacă prezenţa la vot este de cel puţin 1/3 din 
locatarii palierului/căminului cu drept de vot, iar în cazul turului al II-lea, se validează indiferent de 
numărul de locatari prezenţi la vot.  

Art.30. Dacă nu se îndeplineşte condiţia de la art.29 pentru primul tur (nu se prezintă la alegeri 1/3 din 
locatarii căminului/palierului cu drept de vot) sau nu a existat nici o candidatură, se organizează turul 
al II-lea după un calendar stabilit în prelabil primindu-se şi noi dosare de candidatură, dacă e cazul, 
după aceeaşi procedură.  

Art.31. Se declară alese persoanele care au obţinut votul majorităţii locatarilor prezenţi (majoritate 
simplă).  

Art.32. a). Dacă nu se îndeplineşte condiţia de la art. 31 în primul tur (nici un candidat nu întruneşte 
votul majorităţii) se va organiza turul al II-lea de scrutin, la care participă candidaţii plasaţi pe primele 
2 locuri. Se declară ales candidatul care a obţinut votul majorităţii locatarilor prezenţi (majoritate 
simplă).  
 b). În cazul în care există un singur candidat în primul tur, iar numărul voturilor negative îl 
depășește pe cel al voturilor pozitive, acesta nu mai are dreptul de a candida în turul II.  
 
Art.33. Dacă dupa cele două tururi de scrutin rămân posturi vacante se trece la numire. Pe postul 
vacant, Comitetul Studenţesc de Cămin nou ales în funcţie propune un anumit candidat care mai apoi 
trebuie validat de Comisia pentru Probleme Studenţeşti.  
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Art.34. Rezultatele alegerilor sunt validate de către Comisia pentru Probleme Studenţeşti (care se 
întruneşte după închiderea secţiilor de votare).  
 
Art.35. Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii “POLITEHNICA” din 
Timişoara în şedinţa din data de 10.05.2012 şi intră în vigoare începand cu anul universitar 2011-2012.  
 

 
PREŞEDINTE, 

Prof.dr.ing. Nicolae ROBU 
CONSILIER JURIDIC, 

Jr. Alina ATANASESCU 
SECRETAR GENERAL, 

Conf.dr.ing. Carmen GRECEA 
 


