
REGULAMENT 

privind organizarea �i des:fa�urarea alegerilor 
pentru structurile �i functiile de reprezentare a studentilor 

din Universitatea din Petro�ani (UPET) 

I. Principii generale

1. Alegerea studentilor reprezentanti atat la nivelul facultatii, cat �i la eel al universitatii, se
realizeaza cu respectarea prevederii Legii Educatiei Nationale 1/2011 �i in virtutea autonomiei
universitare, in acord cu prevederile Cartei Universitatii din Petro�ani.

2. Structurile studente�ti din Universitatea din Petro�ani sunt:
2.1. Organizatiile studente�ti legal constituite la nivel de universitate:

2.1.1. Asociatia Studentilor Basarabeni din Petro�ani 
2.1.2. Liga Studentilor Universitatii din Petro�ani 
2.1.3. University of Petro�ani Students' Union 

2.2. Societatea Antreprenoriala Studenteasca din Universitatea din Petro�ani 

3. Functiile de reprezentare a studentilor in Universitatea din Petro�ani sunt:
3.1. Pre�edinte al organizatiei studente�ti din Universitate. 

Art.1 

3.2. $ef de grupa, �ef de an. 
3.3. Reprezentanti ai studentilor in Consiliul Facultatii. 
3.4. Reprezentanti ai studentilor In Senatul Universitatii. 
3.5. Reprezentantul studentilor in Biroul Senatului Universitatii din Petro�ani. 
3.6. Reprezentantul studentilor Ill Consiliul de Administratie al UPET. 
3.7. Reprezentanti ai studentilor In Comisiile Senatului �i Comisia de etica. 
3.8. Reprezentantul studentilor doctoranzi in Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat ( 

CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET 

1. Alegerile pentru studentii reprezentanti sunt organizate de catre studentii reprezentanti din
organizatiile studente�ti legal constituite, eel tarziu pana la sfar�itul lunii ianuarie ..
2. Procesul electiv va fi transparent fo toate etapele de des:fa�urare.

Art. 2 Durata mandatului oricarui student reprezentant este de un an, acesta avand dreptul de a fi ales 
la finalului uni mandat anterior. Numa.ml de mandate pe care il poate avea un student reprezentant 
este de maximum patru. 

Art. 3 Dreptul de a alege �i de a fi ales ca student reprezentant 

1 















Art. 63 

1. Pentru Senatul UPET se poate candida pentru urmatoarele pozitii:

1 . I . Studenti reprezentanti in Senatul UPET din partea facultatii la care este
inmatriculat candidatul; 

2. Toti candidatii, indiferent de pozitia pentru care candideaza sau grupul din care
provin, pot fi votati de catre toti studentii UPET.

3. Un student UPET are dreptul sa voteze cate un candidat din partea fiecarei
categorii mentionate mai sus.

V. Studentii reprezentanfi 'in Comisia de Etica

Subtitulul 1 - Statutul studenfilor reprezentanti 'in Comisia de Etica 

Art. 64 Studentii reprezentanti din Comisia de Etica sunt reprezentantii studentilor la nivelul 
Comisiei de Etica in cadrul Universitatii din Petro�ani. 

Art. 65 Numarul studentilor este de eel putin doi potrivit art.5 al ROF CEU, acesta depinzand de 
numarul de membrii ai comisiei. 

Art. 66 Studentii reprezentanti in Comisia de Etica vor face parte din Comisia de Etica. 

Art. 67 Reprezentantii studentilor din Comisia de Etica au urmatoarele drepturi: 
1. Sa voteze in Comisia de Etica in conditiile legii.
2. Sa fie informati, in timp util, despre intrunirile Comisiei de Etica �i sa le fie puse la

dispozitie materialele ce vor fi discutate in cadrul .
3. Sa fie ale�i membri in Senatul Universitatii �i Consiliul Facultatii.
4. Sa faca parte din comisiile de caz ale Comisiei de Etica.

Art. 68 Reprezentantii studentilor din Comisia de Etica au urmatoarele obligatii: 
1. Sa participe la �edintele Comisiei de Etica.
2. Sa respecte Regulamentul de Functionare al Comisiei de Etica, Codul de Etica �i Carta

Universitara.

Subtitlul 2 - Procedura de alegere a studenfilor din Comisia de Etica 

Art. 69 Organizatiile studente�ti legal constituite stabilesc studentii reprezentanti din Comisia de 
Etica de comun acord, in acela�i timp cu alegerile studente�ti pentru Consilii �i Senat. 

1.. VI. Reprezentantul studenfilor doctoranzi 'in Consiliul Studiilor Universitare de 
Doctorat ( CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET 

Subtitlu 1 - Statutul reprezentantului studenfilor doctoranzi 'in Consiliul Studiilor 
Universitare de Doctorat ( CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET 

Art. 70 Studentul reprezentant in Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), CSD al 
IOSUD din cadrul UPET reprezinta toti studentii doctoranzi. 

Art. 71 In cadrul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), CSD al IOSUD din cadrul 
UPET este doar un student 'in stagiu, cu mandatul de 4 ani, respectiv 5 ani. 
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Art. 72 Reprezentantul studentilor doctoranzi din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
(CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET are urmatoarele drepturi: 

1. Sa voteze in Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat ( CSUD), CSD al IOSUD din 
cadrul UPET in conditiile legii.

2. Sa fie informati, in timp util, despre intrunirile Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
( CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET �i sa le fie puse ladispozitie materialele ce 
vor fi discutate In cadrul .

3. Sa fie ale�i membri in Senatul Universitatii .

Art. 73 Reprezentantul studentilor doctoranzi din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
( CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET are urmatoarele obligatii: 

1. Sa participe la �edintele Consiliul Studilor Universitare de Doctorat ( CSUD), CSD al 
IOSUD din cadrul UPET.

2. Sa respecte Regulamentul de Functionare al Comisiei de Etica, Codul de Etica �i Carta 
Universitara.

Subtitlul 2 - Procedura de alegere a studentului din Consiliul Studilor Universitare de 
Doctorat ( CSUD), CSD al IOSUD din cadrul UPET 

Art. 74 Studentul reprezentant in Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat ( CSUD), CSD al 
IOSUD din cadrul UPET este ale de toti studentii doctoranzi in stagiu din cadrul UPET. Procedura 
de alegeri este similara celei pentru alegerea studentilor consilieri, prevazuta la art. 33 - 43, 46 - 52. 

Art. 75 Alegerile pentru studentul reprezentant in Consiliul Studilor Universitare de Doctorat, CSD 
au loc in acela�i timp cu alegerile pentru studentii consilieri. 

Art. 76 In caz de egalitate de voturi pentru pozitiile eligibile se refac alegerile pentru locul care are 
egalitate. 

VII. Revocarea studentilor reprezentanti

Art. 77 Pierderea calitatii de reprezentant intervine in urmatoarele situatii: 
a) Prin revocare, de catre cei ce au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face

in baza unei propuneri venite din partea organizatiilor studente�ti legal constituite la
nivelul UPET sau a membrii structurii care i-a conferit calitatea de reprezentant
(grupii, an, facultate, universitate) �i este validata de votul a 50% + 1 din numarul celor
care �i-au exprimat votul pentru alegerea reprezentantului propus spre revocare.

b) Propunerile de revocare trebuie sa fie insotite de dovezi clare care atesta nerespectarea
obligatiilor prevazute in prezentul regulament.
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