
 
  

 

 

                                                 Anexa 2 

 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor 

Studenţeşti de Cămin în Universitatea Politehnica Timişoara  
 

 

1. Cadrul general 
 

Art. 1. Pe lângă fiecare cămin al Universităţii Politehnica Timişoara care găzduieşte studenţi se 

constituie şi funcţionează un Comitet Studenţesc de Cămin (CSC), 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 este alcătuit din: un preşedinte de cămin, câte un 

responsabil de palier pentru fiecare dintre palierele căminului şi un responsabil de reţea de 

Internet şi TV a căminului. 

Art. 3. Candidaţii la funcţiile de preşedinte cămin şi responsabil palier trebuie să îndeplinească  

următoarele cerinţe: 

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 căminului vor participa la un concurs 

organizat in 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 Cămin. Testul va fi organizat de Comisia pentru 

Probleme Studenţeşti, iar subiectele şi corectarea testelor vor fi facute de Departamenul 

Informatizare şi Comunicare din cadrul UPT. 

Comisia pentru Probleme Studenţeşti (CPS) va fi alcătuită din reprezentantul studenţilor în 

Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Probleme Studenţesti a Senatului şi câte un 

reprezentant din partea fiecarei organizaţii studenţeşti  din UPT 

Art. 4.  Nu au drepul de a candida: 

- studenţii care au fost exmatriculaţi sau au avut abateri disciplinare în cămin. 
 

 

 



2. Organizarea alegerilor 
 

Art. 5. Alegerile  se vor desfăşura în conformitate cu prevederile acestui regulament, doar după 

ce s-au afişat listele de precazări în căminele UPT, pentru a evita cazurile în care un candidat nu 

devine locatar al căminului respectiv.  

Art. 6. Sarcina asigurării desfăşurării corespunzătoare a alegerilor revine Comisiei pentru 

Probleme Studenţeşti din cadrul UPT fiind formată din Comisia pentru probleme studenţesti a 

Senatului, câte un reprezentant din partea fiecarei organizaţii studenţeşti  din UPT și 
reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație din UPT. Aceasta va stabili şi afişa, la 

loc vizibil, calendarul alegerilor cu cel puţin două săptămâni înaintea desfăşurării acestora. 

Art. 7. Candidaţii pentru funcţiile de preşedinte respectiv responsabil palier vor depune, în 

termenul stabilit, la o adresă de email anunțată în prealabil de CPS, oarhivă electronică care să 

cuprindă: 

a) o adeverinţă de la facultate din care să rezulte că studentul: 

• nu a fost exmatriculat, 

• nu a avut abateri disciplinare şi 

b) o adeverinţă din partea administratorului de cămin din care să rezulte dacă a avut amenzi 

sau alte abateri în cămin, precum si faptul ca are precazare în căminul respectiv; 

c) Curriculum Vitae cu poza; 

d) o scrisoare de intenţie; 

e) Plan managerial pentru candidaţii la funcţia de preşedinte de Comitet de Cămin.  

Art. 8. CPS va confirma primirea fiecărei candidaturi și le va înregistra într-un registru propriu. 

Numerele de înregistrare vor fi transmise candidaților.  

Art. 9. CPS va centraliza toate arhivele primite. Fiecare dosar în parte va fi analizat şi verificat 

după un program prestabilit în care  fiecare candidat va fi chemat la o discuţie. Procedura se va 

desfăşura şi dacă există un singur candidat. În urma acestei analize se vor comunica public pe 

site-ul COSPol listele candidaţilor care au întrunit condițiile impuse, precum si lista candidaţilor 

respinşi (dacă e cazul). 

Art. 10. Listele cu candidații din fiecare cămin vor fi transmise în format electronic Direcției 

Sociale și administrațiilor căminelor. 

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 Rectorat, Cabinet Prorector 

cu Probleme de Învăţământ şi Problematica Studenţească. Prorectorul menţionat şi CPS au 

sarcina soluţionării lor şi afișării în decursul aceleiași zile a listelor definitive cu candidaţii. 

Art. 12. Alegerile vor  fi precedate  de organizarea Adunării Generale a studenţilor cazaţi în 

cămin. În cadrul acestei adunări CSC în funcţie va prezenta studenţilor activitatea sa şi tot atunci 

se prezintă  candidaturile  pentru noul comitet. 

Art. 13. Toţi locatarii căminului care au calitatea de studenţi au drept de vot. Direcţia Socială 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. 14. Administraţia şi comitetetele căminelor se vor îngriji de tipărirea 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 exista două tipuri de buletine de vot: unul pentru preşedintele de comitet de cămin şi altul 

pentru responsabilul de palier, fiecare dintre ele conţinând numele tuturor candidaţilor pentru 

respectiva funcţie.  

Art. 15. Administraţia căminului şi CSC în funcţie au sarcina de a asigura şi pregăti locul unde 

se vor desfăşura alegerile şi urnele necesare (câte una pentru fiecare vot în parte). 

 

 

3. Desfăşurarea alegerilor 
 

Art. 16. În ziua stabilită pentru alegeri se întrunesc membrii CPS, în şedinţă extraordinară, 

ridicându-se de către o delegaţie a acestora, tabelele cu studenţii care au drept de vot. Cu două 

ore înaintea începerii alegerilor, Comisia pentru Probleme Studenţeşti va stabili preşedinţii 

secţiilor de votare pentru fiecare cămin în parte şi tot atunci fiecare preşedinte va primi listele 

studenţilor cu drept de vot. 

Art. 17. Preşedinţii secţiilor de votare vor fi aleşi numai dintre membrii CPS. 

Art. 18. Alegerile la nivel de cămin vor fi conduse de către preşedinte care va fi asistat de un 

reprezentant al CSC în funcţie, cu condiţia ca acesta din urmă să nu fie candidat pentru noul 

CSC. Dacă se întâlneşte această situaţie CPS va numi un membru de drept al COSPol, care nu 

candidează la alegerile pentru comitetele de cămin, ca asistent al preşedintelui de comisie. 

Art. 19. 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. 20. Cu cinci minute înainte de începerea alegerilor se vor sigila urnele şi se vor ştampila, cu 

ştampila căminului, în prezenţa candidaţilor. 

Art. 21. Procesul de votare se desfăşoară într-un interval de 6 ore. 

Art. 22. Fiecare student care se va prezenta la votare va avea asupra sa un act de identitate sau 

carnetul de student vizat la zi. 

Art. 23. Fiecare votant va exprima votul său prin marcarea unui „X” în dreptul candidatului pe 

care îl agrează. 

Art. 24. Prezentarea votanţilor se va consemna în tabele special destinate. 

Art. 25. 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. 26. La finalizarea procesul de votare şi în prezenţa candidaţilor se deschid urnele 

procedându-se la numărarea voturilor. Candidaţii sunt observatori la numărarea voturilor. 

Art. 27. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal încheiat în două exemplare 

semnate de către toţi membrii ai comisiei de votare şi cu ştampila căminului, unul pentru 

administraţie şi celălalt pentru CPS. 

 



                     

4. Validarea candidaţilor 
 

Art. 28. 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. 29. Dacă nu se îndeplineşte condiţia de la Art. 28 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. 30. Se declară alese persoanele care au obţinut votul majorităţii locatarilor prezenţi 

(majoritate simplă). 

Art. 31. Dacă nu se îndeplineşte condiţia de la Art. 30 în primul tur (nici un candidat nu 

întruneşte votul majorităţii) se va organiza turul al II-lea, la care participă candidaţii plasaţi pe 

primele 2 locuri. Se declară ales candidatul care a obţinut votul majorităţii locatarilor prezenţi 

(majoritate simplă). 

     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. 32. Dacă dupa cele două tururi de scrutin rămân posturi vacante, se trece la numire. Pe 

postul vacant, CSC nou ales în funcţie propune un anumit candidat care mai apoi trebuie validat 

de CPS. 

Art. 33. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate conform Anexa 3 – „Obligaţiile şi drepturile 

Comitetului Studenţesc de Cămin”, membrii CSC,  pot fi revocaţi din funcţie de către majoritatea 

simplă a palierului/căminului, după caz, sau de CPS  la sesizarea studențiilor cazați în căminele 

UPT și a administratorilor de cămin. 

 

Art. 34. Rezultatele alegerilor sunt validate de către CPS. Aceasta se va întruni după închiderea 

secţiilor de votare. 
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