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REGULAMENT DE ALEGERE A STUDENŢILOR
REPREZENTANŢI
I.

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în cadrul tuturor
nivelurilor decizionale ale Universităţii din Petroşani şi ale instituţiilor statului din acest sector, decurg din
Principiile Declaraţiei de la Lisabona, fiind în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna şi cu legile
Statului Român. Studenţii, în speţă reprezentanţii acestora sunt parteneri cu drept de decizie în cadrul
tuturor structurilor din segmentul educaţional şi nu doar clienţi ai serviciilor educaţionale, având dreptul de
a decide în cadrul tuturor aspectelor din mediul educaţional.
Art. 2
Prezentul regulament se aplică tuturor studenţilor ce studiază în Universitatea din Petroşani şi
tuturor studenţilor reprezentanţi aleşi în mod democratic pentru a reprezenta interesele studenţilor.
Art. 3
În Universitatea din Petroşani, reprezentarea studenţilor se desfăşoară la nivel de grupă, an,
consiliu de facultate, senat universitar şi consiliul de administraţie. De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi
în toate comisiile sau structurile cu rol decizional sau consultativ la nivelul universităţii în conformitate cu
prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi ale Cartei Universitare. În conformitate cu Art.
203, alin.2 din Legea Educației Naționale ,, Studenții sunt aleși in mod democratic , prin vot universal,
direct și secret , la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultaților, cât și
al universitații. Ei sunt , de drept, reprezentanții legitimi ai intereselor studenților, la nivelul comunitații
academice. Conducerea instituției de învațămant superior nu se implică în organizarea procesului de alegere
a reprezentanților studenților’’ .
Art. 4
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii din Petroşani sunt:
a) şef de grupă;
b) studenţi consilieri (25% din numărul total al membrilor Consiliilor Facultăţilor);
c) studenţi senatori (studenţii Universităţii din Petroşani reprezintă min. 25% din numărul total al
membrilor senatului, proporțional cu ponderea acestora pentru fiecare facultate);
d) reprezentanţi în Comisia de etică universitară;
e) reprezentanți în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității;
f) reprezentanţi în Comisiile de cazare;
g) reprezentanţi în Comisiile de acordare a burselor studenţeşti;
h) reprezentanţi în alte comisii ale Universităţii din Petroşani;
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Art. 5
(1) Alegerile pentru studenţii reprezentanţi sunt organizate de către organizaţiile studenţeşti legal
constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii din Petroşani, care îşi asumă ca misiune reprezentarea
drepturilor studenţilor Universităţii din Petroşani cu suportul logistic din partea Universităţii din Petroşani.
(2) Procedurile de alegere vor fi uniforme la nivelul întregii Universităţi.
(3) Procesul electiv va fi transparent în toate etapele de desfăşurare.
Art. 6
Durata mandatului oricărui student reprezentant este de 1 an universitar, acesta având dreptul
de a fi reales la finalul unui mandat anterior. Numărul de mandate consecutive pe care le poate avea un
student reprezentant nu este limitat.
Art. 7
Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant:
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine
tuturor studenţilor care urmează cursurile la zi ale oricărei facultăţi componente Universităţii din Petroşani şi
nu poate fi limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxare, număr de restanţe,
experienţă precedentă, sau oricare alt criteriu.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin (1) nu au dreptul de a candida studenţii care au fost
exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor.
(3) Nu au dreptul de a candida pentru funcţiile de student reprezentant în Consiliu sau Senat
studenţii angajaţi ai Universităţii din Petroşani.
(4) Candidaţii nu pot fi preselectaţi sub nicio formă, toţi candidaţii care îşi exprimă intenţia de a
candida având dreptul de a fi aleşi.
(5) Toţi studenţii au dreptul la un singur vot pentru fiecare categorie de reprezentanţi (şef de grupă
/ student consilier / student senator).
(6) Studenţii care votează se legitimează pe baza cărţii de identitate, a carnetului de student, sau a
paşaportului.
(7) Pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor străini (în speţă studenţii din Republica Moldova),
organizatiile studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii vor colabora cu
reprezentanţi ai studenţilor şi/sau, dacă există, cu organizaţiile studenţeşti create de către studenţii străini,
pentru facilitarea comunicării cu aceştia.
Art. 8





(1) Toţi candidaţii au dreptul la o campanie de promovare.
(2) Campania de promovare se poate face prin următoarele mijloace:
 Distribuire de materiale promoţionale (afişe, pliante, broşuri).
 Dezbateri publice.
 Campanii de promovare online.
(3) Este interzisă distribuirea de materiale cu caracter de „mită electorală”.

Art. 9
Organizatorii alegerilor reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din
Petroşani (organizaţiile studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii) sunt obligaţi să
facă publice studenţilor toate datele privitoare la desfăşurarea alegerilor pentru studenţii reprezentanţi, cu
cel puţin 14 zile calendaristice înainte de data desfăşurării scrutinului.
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Art. 10
Toţi candidaţii au dreptul de a fi observatori în procesul de numărare a voturilor.
Art. 11
Toţi studenţii reprezentanţi sunt obligaţi să respecte prevederile Cartei Universitare, ale prezentului
Regulament de reprezentare, precum şi a altor regulamente adoptate de către Senatul Universităţii din
Petroşani, în măsura în care acestea nu încalcă dreptul fundamental de acces la reprezentare.
Art. 12
(1) Studenţii reprezentanţi au o serie de drepturi şi obligaţii ce decurg din Codul drepturilor şi
obligaţiilor studentului, secţiunea referitoare la studenţii reprezentanţi şi din celelalte reglementări ale
Universităţii.
(2) Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a păstra contactul cu studenţii şi de a colabora cu
organizaţiile studenţeşti în vederea apărării drepturilor studenţilor Universităţii din Petroşani şi se vor
consulta permanent cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti (sau alte persoane desemnate de aceştia),
cu privire la problemele studenţilor.
(3) Studenţii reprezentanţi au obligaţia să facă publică şi să denunţe orice tentativă de influenţare a
deciziilor proprii.
(4) Studenţii reprezentanţi au dreptul de a folosi baza materială a Universităţii în activităţile de
reprezentare. De asemenea, au dreptul de a recupera laboratoarele şi seminarile gratuit, dacă lipsesc de la
acestea din motive strict legate de activitatea de reprezentare, cu acordul conducerii Universităţii din
Petroşani.
Art. 13
Influenţarea activităţii academice de către poziţiile asumate de către studenţii
reprezentanţi:
(1) În baza principiului libertăţii de exprimare, este interzisă influenţarea în orice fel a studenţilor
reprezentanţi pe baza deciziilor pe care aceştia şi le asumă în cadrul activităţii de reprezentare.
(2) În cazul nerespectării prevederilor Art. 13, alineat (1) orice persoană poate sesiza Comisia de
Etică a Universităţii.

II. STUDENŢII REPREZENTANŢI LA NIVEL DE GRUPE
Art. 14
Şefii de grupă sunt reprezentanţi ai studenţilor care au rolul de a asigura comunicarea între
studenţi şi Conducerea Facultăţii la care sunt înmatriculați, inclusiv între studenţi şi reprezentanţii acestora
în Consiliu şi Senat. Membrii fiecarei grupe din Universitatea din Petroșani au obligatia de a alege la
inceputul fiecarui an universitar șeful grupei lor si de a anunța la secretariatul facultații din care fac parte
rezultatul alegerii lor.
Art. 15
Şefii de grupă au următoarele drepturi:
(1) De a fi informaţi cu privire la toate deciziile care afectează grupa pe care o reprezintă.
(2) De a programa examenele studenţilor pe care îi reprezintă, după consultarea prealabilă a
acestora şi a profesorilor tutori și examinatori.
Art. 16
Şefii de grupă au următoarele obligaţii:
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(1) De a informa studenţii pe care îi reprezintă cu privire la adoptarea de decizii care îi afectează,
inclusiv decizii la nivelul Consiliului Facultăţii la care sunt înmatriculaţi şi ale Senatului Universităţii din
Petroşani.
(2) De a consulta studenţii reprezentaţi cu privire la programarea examenelor, întocmirea orarului
sau cu privire la agendele de reprezentare din Senat şi Consiliu.
(3) De a se consulta cu studenţii consilieri şi senatori în privinţa activităţii de reprezentare.

III. STUDENŢII REPREZENTANŢI ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR
Art. 17
Studenţii reprezentanţi din Consiliul Facultăţii (studenţii consilieri) sunt reprezentanţii studenţilor la
nivelul Consiliului Facultăţii la care sunt înmatriculați şi reprezintă minim 25% din totalul membrilor
Consiliului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.
Art. 18
Reprezentanţii studenţilor din Consiliul Facultăţii au următoarele drepturi:
(1) Să voteze în Consiliul Facultăţii în condiţiile legii;
(2) Să fie informați, în timp util, despre întrunirile Consiliului Facultăţii şi să le fie puse la dispoziţie
materialele care vor fi discutate în Consiliu;
(3) Să cumuleze statutul de student consilier cu cel de student senator.
Art. 19
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii au următoarele obligaţii:
(1) Să participe la ședințele Consiliului Facultăţii;
(2) Să acționeze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu aceştia
legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind;
(3) Să informeze studenții în legătură cu deciziile Consiliului Facultăţii;
(4) Să mențină o strânsă legătură cu şefii de grupe şi cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi
reprezentative la nivelul Universității și/sau al Facultății.

Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii
Art. 20
Orice student al unei facultăţi componente a Universităţii din Petroşani, are dreptul de a candida
pentru statutul de student consilier, indiferent dacă acesta cumulează sau nu statutul de şef de grupă şi
independent de programul sau ciclul de studii pe care îl urmează (licenţă, master sau doctorat).

Art. 21
Atât pentru alegerile reprezentanţilor studenţilor în Consiliile Facultăţilor cât şi pentru alegerile
reprezentanţilor în Senatul Universităţii din Petroşani, se constituie o comisie electorală, formată din 7
reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii (câte 2
studenți din fiecare facultate + președintele comisiei care poate proveni din oricare facultate din cadrul
Universitații din Petroșani). Comisia electorală întocmeşte un proces verbal la sfârşitul procesului electiv.
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Art. 22
Studenţii îşi anunţă intenţia de a candida, cu minim 7 zile înainte de data alegerilor. Intenţia de a
candida este comunicată atât organizatorilor scrutinului cât şi secretariatului facultăţii.
Art. 23
Data alegerilor pentru studenţii consilieri este stabilită de către organizaţiile studenţeşti legal
constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii cu minim 14 zile calendaristice înainte de data
desfăşurării acestora. Alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în toate structurile de conducere ale
Universităţii din Petroşani (Senat) şi ale Facultăţilor din cadrul Universităţii din Petroşani se desfăşoară în
aceeaşi perioadă (dată şi oră) şi în acelaşi loc.
Art. 24
(1) Candidaţii pentru funcţia de student consilier îşi vor depune candidatura (formular de înscriere,
CV europass cu poza , scrisoare de intenţie și o dovadă scrisă că este student al Universitații din Petroșani)
la sediul Biroului Electoral Studenţesc.
(2) Sediul Biroului Electoral Studenţesc, se va stabili de comun acord de către organizaţile
studenţeşti din cadrul Universităţii din Petroşani.
Art. 25
Votul pentru student consilier este secret, prin buletine de vot (pe care sunt trecute numele tuturor
candidaţilor, în ordine alfabetică, cu menţionarea provenienţei candidaturii – din partea organizaţiilor
studenţeşti sau independent și menționarea grupei din care provine) care sunt distribuite studenţilor de
către comisia electorală.
Art. 26
(1) Candidaţii nu au voie să stea in secţia de vot decât în timp ce votează.
(2) Candidaţii nu au dreptul de a face campanie electorală în ziua votului.
(3) Dreptul de supraveghere al procesului de vot, îl au, Biroul Electoral Studenţesc şi un
reprezentant al Universităţii din Petroşani.
Art. 27
(1) Sunt declaraţi câştigători candidaţii care obţin cel mai mare număr de voturi legal exprimate.
(2) Se consideră valide doar acele buletine de vot pe care este marcat un număr de candidaţi cel
mult egal cu numărul de locuri vacante/disponibile în structurile pentru care se desfăşoară procesul electiv.
(3) Mandatul studenţilor consilieri intră în vigoare odată cu prezentarea candidaţilor câştigători ai
alegerilor, în cadrul primei şedinţe a acestei structuri.

IV. STUDENŢII REPREZENTANŢI ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI
Art. 28 Studenţii senatori sunt reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii din Petroşani,
aceștia având dreptul de a fi realeși la finalul unui mandat anterior. Numărul de mandate consecutive pe
care le poate avea un student reprezentant este de maxim 4 .
Art. 29 Dreptul de a candida pentru un loc în Senatul Universităţii îl au toţi studenţii din cadrul Universităţii
din Petroşani.
Art. 30 Reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii din Petroşani au următoarele drepturi:
(a) Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii;
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(b) Să fie informaţi, în timp util, despre întrunirile Senatului Universităţii şi să le fie puse la dispoziţie
materialele care vor fi discutate în şedinţă.
Art. 31 Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii din Petroşani au următoarele obligaţii:
(a) Să participe la şedinţele Senatului;
(b) Să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor reprezentaţi şi să comunice cu aceştia
legat de activitatea de reprezentare pe care o întreprind;
(c) Să informeze studenţii în legătură cu deciziile Senatului.
Procedura de alegere a studenţilor reprezentanţi în Senatul Universităţii din Petroşani
Art. 32
Pentru alegerile reprezentanţilor în Senatul Universităţii din Petroşani, se constituie aceeaşi comisie
electorală, formată din 7 reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti legal constituite şi reprezentative la
nivelul Universităţii ca şi pentru alegerile reprezentanţilor în Consiliile Facultăţilor. Comisia electorală
întocmeşte un proces verbal la sfârşitul procesului electiv.
Art. 33
Alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în toate structurile de conducere ale Universităţii din
Petroşani (Senat) şi ale Facultăţilor din cadrul Universităţii din Petroşani se desfăşoară în aceeaşi perioadă
(dată şi oră) şi în acelaşi loc.
Art. 34
Studenţii îşi anunţă intenţia de a candida, cu minim 7 zile înainte de data alegerilor. Intenţia de a
candida este comunicată organizaţiilor studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii şi
candidaţii îşi vor depune candidatura (formular de înscriere, CV europass cu poza ,scrisoare de intenţie și o
dovadă scrisă ca este student al Universitații din Petroșani) la secretariatul facultății și la sediul Biroului
Electoral Studențesc.
Art. 35
Votul pentru student senator este secret, prin buletine de vot (pe care sunt trecute numele tuturor
candidaţilor, în ordine alfabetică, cu menţionarea provenienţei candidaturii – din partea organizaţiilor
studenţeşti sau independent) care sunt distribuite studenţilor de către comisia electorală.
Art. 36
Comisia electorală are dreptul de a verifica faptul ca urna să nu fie deschisă în timpul procesului
electoral.
Art. 37
(1) Sunt declaraţi câştigători candidaţii care obţin cel mai mare număr de voturi legal exprimate.
(2) Se consideră valide doar acele buletine de vot pe care este marcat un număr de candidaţi cel
mult egal cu numărul de locuri vacante/disponibile în structurile pentru care se desfăşoară procesul electiv.
(3) Mandatul studenţilor senatori intră în vigoare odată cu prezentarea candidaţilor câştigători ai
alegerilor, în cadrul primei şedinţe a acestei structuri.
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V.

STUDENTUL REPREZENTANT ÎN CONŞILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII DIN
PETROŞANI

Art. 38
Studentul reprezentant în Consiliul de Administraţie al Universităţii din Petroşani, este desemnat de
către organizaţiile studenţeşti din cadrul Universităţii din Petroşani, de comun acord, în urma propunerilor
venite în cadrul unei ședințe comune, prin proces verbal conform OM 3666/ 2012, Art. 12.

VI. REVOCAREA STUDENŢILOR REPREZENTANŢI
Art. 39
Pierderea calităţii de reprezentant intervine în următoarele situaţii:
(1) prin revocare, prin retragerea susţinerii de către cei care au conferit calitatea de reprezentant.
Revocarea se face prin petiţie semnată de un număr de studenţi egal cu minim 50%+1 din numărul celor
care şi-au exprimat votul pentru alegerea reprezentantului propus spre revocare.
(2) în situația în care reprezentantul pierde calitatea de student, nivel licență, master sau doctorat
(3) prin demisie.
(4) la cumularea de 4 absențe nemotivate în cursul unui mandat de la ședințele Senatului
Universitar respectiv Consiliile Facultatilor din cadrul Universitatii din Petroșani.

1.

Art. 40
(1)
În cazul în care o funcţie de reprezentare devine vacantă, primul candidat rămas după linia
locurilor disponibile in structurile de reprezentare (Senat sau Consiliile Facultăților) in ordinea
numărului de voturi va deveni titular. Acești candidați ramași dincolo de linie vor deveni candidați
rezervă.
(2)
În cazul în care nu există candidat rezervă se vor organiza alegeri parţiale in maxim 45 de
zile de la vacantarea postului, pentru ocuparea acelei funcții fiind respectate prevederile
metodologiei interne de alegeri. Persoana astfel aleasă continuă mandatul persoanei pe care a
înlocuit-o.
(3)
In cele 45 de zile necesare organizării alegerilor parțiale studențești, boardul de conducere
al organizatiilor studentesti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii desemnează un
student care sa fie interimar până la validarea alegerilor partiale.
VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 41
La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă oricare altă reglementare privind
reprezentarea studenţilor.
Art. 42
Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea organizaţiilor studenţeşti legal
constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii.
Art. 43
Data exactă a desfăşurării alegerilor pentru studenţii consilieri, este stabilită anual de către
organizaţiile studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii.
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Art. 44
Prezentul regulament a fost redactat de către organizaţiile studenţeşti legal constituite şi
reprezentative la nivelul Universităţii, Liga Studenţilor Universităţii din Petroşani, supus dezbaterii publice a
comunităţii studenţeşti şi acceptat, punând în aplicare prevederile din Carta Universitară privitoare la
alegerea studenţilor reprezentanţi, ţinând cont de condiţiile specifice ale reprezentării studenţeşti.
Art. 45
Până la data validării alegerilor, oricare funcţie de student reprezentant este deţinută de studentul
reprezentant desemnat pe anul anterior, data terminării mandatului acestuia fiind data încheierii anului
universitar. Alegerile studențești trebuie desfașurate în maxim 45 de zile de la începerea anului universitar
și rezultatul acestora trebuie validat în maxim 60 de zile de la începutul noului an universitar.
Art. 46
Organizaţiile studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii, colaborează cu
Secretariatele Facultăţilor din cadrul Universităţii din Petroşani, în vederea obţinerii tuturor informaţiilor
necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor.
Art. 47
(1) Prezentul Regulament a fost elaborat de organizațiile studențești și a fost aprobat în Senatul
Universității din Petroșani prin Hotărarea Senatului nr.19, din data de 20.02.2017, intrând în
vigoare începand cu anul universitar 2016/2017 și va fi adus la cunoștință tuturor factorilor implicați prin
afișarea și distribuirea la toate compartimentele. Prezentul Regulament devine anexă a Cartei Universitații
din Petroșani.
(2) Modificarea şi completarea prezentului Regulament se realizează la iniţiativa organizaţiilor
studenţeşti legal constituite şi reprezentative la nivelul Universităţii.
(3) Prezentul Regulament conţine 2 anexe: Anexa 1 – Formular de înscriere pentru candidatură
la alegerile reprezentanților studenților în senat și consiliile facultăţilor Universităţii din Petroşani; Anexa 2
– Model cadru buletine de vot pentru alegerea reprezentaţilor în Senatul şi Consiliile facultăţilor Universităţii
din Petroşani.
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Anexa 1

Universitatea din Petroșani
Liga Studenților Universității din Petroșani
_________________________________________________________________________________

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PENTRU CANDIDATURA LA ALEGERILE REPREZENTAȚILOR STUDENȚILOR
ÎN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI
- MARTIE 2017-

Nume: ___________________________________________________________________________
Prenume: _________________________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________
Facultatea: ________________________________________________________________________
Anul și grupa:
______________________________________________________________________
Funcția/ Funcțiile (pentru care se depune candidatura):
_________________________________________________________________________________
Membru actual în structurile de conducere (daca DA, atunci denumiți structurile): ⃝

DA / ⃝

NU

_________________________________________________________________________________

Anexa 2

BULETIN DE VOT
Universitatea din Petroșani – Senat
număr maxim de locuri – 11 dintre care:
Facultatea de I.M.E – 4, Facultatea de Mine – 3, Facultatea de Științe -4.
Număr de
ordine

Nume și Prenume

Facultatea

Organizația /
Independent
și Grupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

_________________________________________________________________________________
Pentru vot “împotrivă” tăiați cu o linie orizontală candidatul.
Candidatul netăiat va fi considerat votat.

BULETIN DE VOT

Universitatea din Petroșani – Facultatea de Științe
număr maxim de locuri – 8
Număr de
ordine

Nume și Prenume

Facultatea

Organizația /
Independent
și Grupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_________________________________________________________________________________
Pentru vot “împotrivă” tăiați cu o linie orizontală candidatul.
Candidatul netăiat va fi considerat votat.

BULETIN DE VOT

Universitatea din Petroșani – Facultatea de Mine
număr maxim de locuri – 8
Număr de
ordine

Nume și Prenume

Facultatea

Organizația /
Independent
și Grupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_________________________________________________________________________________
Pentru vot “împotrivă” tăiați cu o linie orizontală candidatul.
Candidatul netăiat va fi considerat votat.

BULETIN DE VOT

Universitatea din Petroșani – Facultatea de I.M.E
număr maxim de locuri – 8
Număr de
ordine

Nume și Prenume

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_____________________________
____________________________________________________
Pentru vot “împotrivă” tăiați cu o linie orizontală candidatul.
Candidatul netăiat va fi considerat votat.

Facultatea

Organizația /
Independent
și Grupa

