REGULAMENT DE ALEGERI PENTRU REPREZENTANȚII
STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE MEDICINĂ, DIN CADRUL UMF
„CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI
I. Principii
Art. 1. Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în
cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universității și ale instituțiilor statului din acest sector,
decurg conform Principiilor Declarației de la Lisabona, fiind în concordanță cu Principiile
Procesului de la Bologna și cu legile Statului Român. Studenții, prin reprezentanții acestora,
trebuie să fie parteneri decizionali în cadrul tuturor structurilor din segmentul educațional și nu
doar beneficiari ai serviciilor educaționale, având dreptul de a decide în cadrul tuturor
aspectelor din mediul educațional.
II. Dispoziții generale
Art. 2. Prezentul document (în continuare “Regulamentul”) stabilește principiile de bază
privind alegerea și reprezentarea studenților în structurile administrative și de conducere din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București (în continuare
“Universitatea”)
Art. 3. În conceperea acestui regulament s-a avut in vedere Legea Educației nr. 1 din 2011 în
care sunt menționate următoarele:
a. Studenții au dreptul să înființeze în instituțiile de învățământ superior, de stat sau
particulare, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive,
organizații precum și publicații, conform legii;
b. Studenții sunt aleși în mod democratic, prin vot universal, direct și secret, la
nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul
facultăților, cât și al universității. Ei sunt de drept reprezentanți legitimi ai
intereselor studenților, la nivelul fiecărei comunități academice;
c. Conducerea instituției de învățământ superior nu se implica în organizarea
procesului de alegere al reprezentanților studenților (Art. 203 din Legea
1/2011);
d. În universitățile confesionale, reprezentarea studenților la nivelul comunității
universitare se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și
canonic al cultului respectiv;
e. Statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de către conducerea
universității;
f. Studenții pot fi reprezentați în toate structurile decizionale și consultative din
universitate;
g. Federațiile naționale studențești, legal constituite, sunt organismele care
exprima interesele studenților din universități, în raport cu instituțiile statului;

h. Organizațiile studențești care reprezintă interesele studenților la nivelul fiecărei
comunități universitare pot avea reprezentanți de drept în structurile decizionale
și executive ale universității;
i. Ministerul Educației Naționale colaborează, în dezvoltarea învățământului
superior, cu federațiile naționale studențești, legal constituite și se va consulta
cu acestea ori de cate ori este nevoie;
j. Studenții pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr
de credite de studii transferabile, în condițiile stabilite de Carta Universitara.

Art. 4. Prezentul regulament se aplică tuturor studenților ce studiază în Universitatea de
Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, Facultatea de Medicină Generală și tuturor
studenților reprezentanți aleși în mod democratic pentru a reprezenta interesele studenților.
Art. 5. În cadrul Universității, reprezentarea studenților este structurată la nivel de Serie,
Consiliul Facultății (C.F.) și Senatul Universitar (S.U.).
Art. 6. Studenţii sunt reprezentaţi în S.U. şi C.F., precum şi în: Consiliul de Administraţie
UMF, Comisia de Etică şi Deontologie (CEDU), Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii (CEAC), comitete de cămin, alte structuri prevăzute de lege şi de Carta UMF.
Art. 7. Au dreptul de a alege şi de a fi aleşi toţi studenţii care deţin această calitate în condiţiile
prevăzute de legile în vigoare şi de Carta UMF.
Art. 8. Dreptul de a alege şi de a fi ales nu poate fi îngrădit pe considerente de: gen, vârstă,
religie, medie, apartenenţă la organizaţii de orice fel (studenţeşti, profesionale, sindicale,
politice, etc.).
Art. 9. Dreptul de a alege şi de a fi ales nu poate fi îngrădit pe considerente cetatenie sau tara
de origine.
Art. 10. Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB), membru cu drepturi depline
a Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR), este unica organizație
reprezentativă a studenților din Facultatea de Medicină din cadrul Universității și reprezintă
studenții acesteia în Consiliul de Administrație UMFCD, prin președintele SSMB, ales prin vot
democratic și transparent, de către studenți.
Art. 11. SSMB își asumă buna desfășurare a alegerilor și respectarea acestei metodologii
întocmai, gestionând eventualele situații ce pot apărea.
Art. 12. Mandatul studenților reprezentanți este pe o perioadă de 4 ani. În situații excepționale
(menționate în prezentul Regulament) mandatul lor poate dura mai puțin de 4 ani, caz în care
se vor relua alegerile.

III. Reprezentanții de serie
1. Prevederi generale

Art. 13. Alegerea reprezentanţilor studenţilor anului I de studiu are loc anual, în primele două
săptămâni de la începutul anului universitar.
Art. 14. Dreptul de a alege reprezentantul de serie sau de a fi ales ca reprezentant de serie
aparţine tuturor studenţilor care urmează cursurile la zi ale Facultății de Medicină. Un student
poate candida numai pentru a reprezenta seria din care face parte.
Art. 15. Candidaţii trebuie să respecte prevederile art. 7, 8 şi 9 din prezentul regulament.
Art. 16. Mandatul de reprezentant de serie are o durata de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales.
Se organizează alegeri pentru reprezentanții de serie în una din următoarele situații:
a. La începutul fiecărui an universitar, în perioada 1 octombrie – 20 octombrie,
pentru reprezentanții studenților din anul I;
b. La începutul fiecărui an universitar sau pe parcursul acestuia, în cazul revocării
din funcție sau demisiei unui reprezentant.
c. O data la 4 ani, cu ocazia alegerii unei noi conduceri a Universității. Aceste
alegeri sunt Alegeri Generale și vizează alegerea unor noi reprezentanți ai
studenților din toți anii de studiu. Alegerile Generale se desfășoară în perioada
15 octombrie – 15 ianuarie din anul universitar respectiv, conform
instrucțiunilor C.E. desemnate special pentru această sarcină. În situații
excepționale, motivate de C.E. și aprobate de colectivul seriei respective votul
se poate face electronic.
2. Organizarea alegerilor
Art. 17. Comisia Electorala (C.E.), responsabilă de organizarea și validarea alegerilor, este
formata din:
a. Președintele SSMB sau Secretarul General SSMB;
b. Reprezentanții de serie din anul următor de studiu;
c. Observator: Un alt student reprezentant în Consiliul Facultății;
Art. 18. C.E. asigura buna desfășurare a alegerilor și este responsabilă de toate aspectele
administrative și organizatorice legate de desfășurarea alegerilor.
Art. 19. C.E. este obligata să facă publice studenţilor toate datele privitoare la desfăşurarea
alegerilor pentru studenţii reprezentanţi, începând cu prima săptămână a anului universitar.
Art. 20. C.E. este obligată să anunțe alegerile (cu precizarea datei, orei şi locului de
desfăşurare) cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data programată, prin toate mijloacele de
informare disponibile.
Art. 21. Alegerile se desfăşoară de principiu la sfârşitul unui curs, după un calendar stabilit cu
precizarea datei, orei şi locului de desfăşurare. La alegeri pot participa și alți studenți implicați
în organizare, fără drept de a pune întrebări.

3. Alegerea reprezentanților

Art. 22. Candidaţii îşi pot anunţă candidatura oricând începând cu data de 1 octombrie şi până
în ziua alegerilor, dar înaintea începerii şedinţei. Candidatura se înregistrează la Comisia
Electorala prin metoda specificată de aceasta.
Art. 23. Candidatura consta într-un discurs adresat studenților seriei pentru care se fac
alegerile, urmat de o serie de întrebări destinate candidatului, atât din partea studenților, cat și
a membrilor C.E.
Art. 24. Alegerile se fac pe baza votului universal, direct şi secret al studenţilor. Procesul de
votare este realizat prin buletine de vot care sunt distribuite studenţilor de către C.E. În cazuri
excepționale, motivate de C.E. și acceptate de colectivul seriei în unanimitate, alegerile se pot
organiza și prin vot electronic. În acest caz, colectivul seriei va semna ulterior un proces verbal
de validare al rezultatului.
Art. 25. Fiecare student are dreptul la un singur vot. Studenţii absenţi nu pot vota şi nu pot
delega votul lor studenților prezenţi.
Art. 26. În cazul unui singur candidat, studenţii au următoarele opţiuni la vot: pentru, împotrivă
sau abținere. În cazul mai multor candidați, se indica numele candidatului dorit sau abținere.
Art. 27. Pentru validare, este necesară prezenţa a 50% + 1 din studenţii seriei. În caz contrar,
alegerile se reprogramează într-una din următoarele 5 zile lucrătoare. În acest caz, cvorumul
este de 30% +1 din studenții seriei respective.
Art. 28. Dintre studenţii propuşi pentru funcţia de reprezentant de serie este declarat ales
studentul care a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru, cu condiţia ca acest număr să
depăşească 50% + 1 din voturile celor prezenţi. În cazul în care niciunul dintre candidaţii
propuşi nu întruneşte 50% + 1 din voturile celor prezenţi, se realizează un al doilea tur de
scrutin între primii 2 clasaţi. În cazul în care nici în cel de-al doilea tur de scrutin nu există un
candidat care să întrunească 50%+1 din voturile celor prezenți, se organizează încă o sesiune
de întrebări și se repetă votul, declarat câștigător fiind candidatul cu cel mai mare număr de
voturi.
Art. 29. Comisia prevăzută întocmeşte pentru fiecare şedinţă de alegeri un proces verbal tip în
care sunt menţionate rezultatele fiecărui tur de scrutin. Modelul procesului verbal este elaborat
de C.E. La finalul tuturor alegerilor, toate procesele verbale sunt predate la Decanatul
Facultăţii. Procesul verbal va fi semnat și de către 2 studenți observatori (studenți ai seriei
pentru care se realizează alegerile).
Art. 30. Fiecare reprezentant de serie nou ales are datoria să predea la Secretariatul anului său
datele de contact, în termen de 3 zile lucrătoare de la data alegerii. Aceste date se comunică şi
Comisei Electorale la sfârșitul alegerilor.

4. Drepturi si responsabilități
Art. 31. Studenții reprezentanți de serie au următoarele drepturi:
a. de a-și exprima liber punctul de vedere, reprezentând interesele seriei;
b. de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea
şi evaluarea învăţământului din Universitate;
c. de a programa examenele studenţilor pe care îi reprezintă, după consultarea prealabilă
a acestora şi a profesorilor examinatori;
d. de a participa în comisiile organizate de structurile în care funcţionează ca
reprezentanţi;
e. de a cere sprijin din partea Societătii Studenților în Medicină din București (SSMB);

f. de a absenta motivat la activitățile academice curente (cursuri, laboratoare etc.) pentru
a participa la ședințele la care sunt convocați în calitate de reprezentanți ai studenților,
dovedind acest fapt prin convocatorul de sedință;
g. au dreptul de a recupera laboratoarele şi seminariile gratuit, dacă lipsesc de la acestea
din motive strict legate de activitatea de reprezentare.
Art. 32. Studenții reprezentanți de serie au urmatoarele obligații:
a. de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale
şi informale despre toate aspectele procesului de învăţământ, asigurând medierea dintre
studenți și Universitate;
b. de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;
c. de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;
d. de a se consulta cu studenţii consilieri şi senatori în privinţa activităţii de reprezentare
si cu membrii SSMB cu rol în reprezentarea studenților;
e. de a consulta studenţii reprezentaţi cu privire la programarea examenelor;
f. de a respecta codul de Etică universitară, prezentul Regulament şi alte hotărâri şi
regulamente privind statutul studenţilor.
5. Revocarea din funcția de reprezentant al seriei
Art. 33. Reprezentantul de serie este destituit, dacă în exercitarea atribuţiilor sau în calitate de
student:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

încalcă legile în vigoare;
încalcă prevederile Cartei şi ale regulamentului universitar;
pierde calitatea de student;
este sancţionat pentru abateri administrative;
este sancţionat pentru abateri de la etica universitară;
pierde calitatea de student al seriei pe care o reprezinta;
este solicitată destituirea sa de către colegii de serie.

Art. 34. Reprezentantul de serie poate fi destituit la solicitarea colegilor de serie. Cererea de
destituire, formulată si argumentată în scris trebuie semnată de minim 2/3 din numarul
studenților seriei respective și înaintată reprezentatului de serie. Acesta are obligația de a
semnala conducerii SSMB cererea studenților. Se va organiza o ședință pentru dezbaterea
argumentelor aduse împotriva actualului reprezentant, iar în cazul în care acestea sunt
întemeiate și se dovedește că acesta nu și-a respectat obligațiile, el va fi destituit. În acest caz,
se vor reorganiza alegeri, în termen de 10 zile lucrătoare, respectând Regulamentul.

IV. Reprezentanți ai studenților în cadrul Consiliului Facultății de Medicină
1. Prevederi generale
Art. 35. Consiliul este forul decizional al Facultății de Medicină. Studenții din Consiliul
Facultății de Medicină sunt aleși în mod democratic, prin vot universal, direct și secret.
Art. 36. Componența membrilor consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice
și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți, conform Art. 207 din Legea Educatiei
Nationale 1/2011.

Art. 37. Numărul de mandate pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii de
Medicină se repartizează astfel:
un mandat pentru totalitatea studenţilor de la linia de învăţământ în limba engleză;
un mandat pentru totalitatea studenţilor de la linia de învăţământ Masterat;
un mandat pentru totalitatea studenţilor de la linia de învăţământ Doctorat;
restul mandatelor se împarte în mod egal între cei 6 ani de studiu;
mandatele rămase se alocă unul câte unul fiecărui an de studiu, în ordine
descrescătoare a anilor de studiu, începând cu anul IV;
f. posturile vacante (demisii, revocări, lipsă de candidați, invalidare) sunt acordate anilor
de studiu de către C.E., motivând decizia.
a.
b.
c.
d.
e.

Art. 38. În cadrul Consiliului Facultății (C.F.), un student poate fi doar reprezentant al anului
de studiu în care se afla.
Art. 39. Dreptul de a alege reprezentantul în C.F. sau de a fi ales ca reprezentant în C.F. aparţine
tuturor studenţilor care urmează cursurile la zi ale Facultății de Medicină.
Art. 40. Candidaţii trebuie să respecte prevederile art. 7, 8 şi 9 din prezentul Regulament.
Art. 41. Fiecare student poate vota pentru alegerea reprezentanților anului său de studiu. Este
interzis votul pentru alegerea reprezentanților unui an de studiu diferit.
Art. 42. Mandatul de reprezentant în Consiliul Facultății are o durata de 4 ani, cu posibilitatea
de a fi reales.
Art. 43. Se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de
Medicină în una din următoarele situații:
a. La începutul fiecărui an universitar, în perioada 15 octombrie – 25 noiembrie,
pentru reprezentanții studenților din anul I;
b. La începutul fiecărui an universitar sau pe parcursul acestuia, în cazul revocării
din funcție sau demisiei unui reprezentant. În situații excepționale, motivate de
C.E. și acceptate de reprezentanții seriilor anului respectiv votul se poate face
electronic.
c. O data la 4 ani, cu ocazia alegerii unei noi conduceri a Universității. Aceste
alegeri sunt Alegeri Generale și vizează alegerea unor noi reprezentanți ai
studenților din toți anii de studiu. Alegerile Generale se desfășoară în perioada
15 octombrie – 15 ianuarie din anul universitar respectiv, conform
instrucțiunilor C.E. desemnate special pentru această sarcină. În situații
excepționale, motivate de C.E. și acceptate de reprezentanții seriilor anului
respectiv votul se poate face electronic.

2. Organizarea alegerilor
Art. 44. Comisia Electorala este formata din:
a. Președintele SSMB sau Secretarul General SSMB, cu condiția ca aceștia să nu fie pe listele de
votare, caz în care este desemnat un alt membru din Consiliul Director;
b. Alți doi studenți reprezentanți, cu condiția ca aceștia să nu fie pe listele de votare pentru anul de
studiu pentru care se fac alegeri;

c. Observatori: doi reprezentanți de serie din anul respectiv de studiu, care nu se află pe listele de
vot.
Art. 45. Comisia electorală funcţionează într-o locaţie corespunzătoare asigurată de
conducerea facultăţii şi are următoarele atribuţii:
a. Își anunță componența pe grupurile studenților, după ce este creata la ultima ședință a
reprezentanților studenților în C.F. premergătoare alegerilor;
b. Întocmeşte, cu sprijinul secretariatelor facultăţilor, listele de votanţi cuprinzând
studenţii înmatriculaţi în facultate, în anul de studiu pentru care se aleg reprezentanții
în Consiliul Facultății. Publică aceste liste pe platformele studențești;
c. Stabileşte perioada premergătoare și data alegerilor, respectând prevederile prezentului
Regulament, și o afișează cu cel puțin o lună înainte;
d. Comunica intervalul orar 8.00-20.00 ca fiind perioada de vot din ziua aleasa pentru
alegeri;
e. Stabilește perioada de depunere a candidaturilor (cel puțin o săptămână din perioada
premergătoare alegerilor);
f. Informează comunitatea studențească despre modul de depunere al candidaturilor și
metoda prin care trebuie trimise candidaturile;
g. Face publice candidaturile și conținutul acestora;
h. Stabilește perioada de campanie (cel puțin două săptămâni din perioada premergătoare
alegerilor, dar nu mai devreme de sfarșitul perioadei de depunere a candidaturilor);
i. Pune la dispoziţia candidaţilor un spaţiu de afişaj destinat promovării la avizierul
facultăţii sau în alt spaţiu vizibil, după caz;
j. Supervizează procesul de promovare realizat de fiecare candidat și acționează în
consecință în cazul observării unor nereguli;
k. Stabileşte locul de desfăşurare a alegerilor și informează studenții cu cel puțin o
săptămână înainte;
l. Întocmeşte buletinele de vot ștampilate, având candidaţii înscrişi pe acestea în ordine
alfabetică;
m. Pune la dispoziția votanților o urna de votare. Urna va fi sigilată până la momentul
începerii zilei de alegeri (8.00) si de la momentul sfârșirii zilei de alegeri (20.00) pana
la numărarea voturilor;
n. Asigura prezenta a doi membri la urna pe tot parcursul zilei de votare care sa legitimeze
studenții care doresc sa își exercite dreptul la vot;
o. Verifica periodic integritatea urnei de votare;
p. Se întrunește în termen de 24 de ore după sfârșitul procesului de vot și numără voturile;
q. Afișează numărul de voturi obținut de fiecare candidat, precum și numărul total de
votanți și de abțineri;
r. Stabilește, în urma votului, candidatul/candidații care au obținut titlul de reprezentant
al studenților anului sau de studiu în Consiliul Facultății de Medicină;
s. Supervizează, în cazul neîndeplinirii cvorumului, un nou tur de alegeri, în baza aceluiași
regulament;
t. Realizează un proces verbal ce prezintă rezultatele votului și, dacă este cazul, decizia
desfășurării unui nou tur de scrutin pe care îl înaintează Conducerii Facultății;
u. Asigură depozitarea urnei și a buletinelor de vot după finalizarea procesului de
numărare.
Art. 46. Candidații își depun personal candidatura în format electronic la adresa de e-mail a
Comisiei Electorale. O candidatură trebuie sa conțină: Scrisoarea de intenție a candidatului,
Curriculum Vitae al candidatului. Conținutul candidaturii nu este un criteriu eliminatoriu în

procesul electoral. Conținutul candidaturii este făcut public pe platformele studențești de către
Comisia Electorala imediat după depunerea acesteia.
Art. 47. Candidații primesc un spațiu comun de afișare a materialelor grafice unde ii pot
informa pe ceilalți studenți cu privire la candidatura lor. Este interzisă orice formă de
anticampanie. Prin „anticampanie” se ȋntelege orice informaţie oferitӑ de cӑtre un candidat, ȋn
mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise, grafice (afişe,
flyere, fotografii), care depӑşesc sfera propriei persoane şi vizeazӑ unul sau mai mulţi candidaţi,
indiferent daca sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie. Nerespectarea acestei
prevederi atrage dupa sine eliminarea de pe buletinele de vot a candidatului ce a pomovat aceste
forme de anticampanie.
Art. 48. În ziua alegerilor:
a. Comisia Electorala înființeaza in ziua votului o urna de vot intr-un loc accesibil tuturor
studenților, în cadrul Facultății de Medicină.
b. Studenții de pe listele de vot au dreptul și îndatorirea de a îsi exercita votul în cadrul
acestor alegeri prin prezentarea la urna de vot. Nu este permisa reprezentarea de catre
un alt student.
c. Fiecare student care voteaza este legitimat de un membru al Comisie Electorale.
d. Fiecare student primește un singur buletin de vot, pe baza de semnatură.
e. Dreptul la vot se exercita prin bifarea numelui candidatului dorit pe buletinul de vot și
introducerea buletinului de vot în urna.
3. Alegerea reprezentanților
Art. 49. Alegerile sunt valide în cazul realizării unei prezente de 50%+1 din totalul studenților
de pe listele de vot (studenții anului respectiv de studiu).
Art. 50. În funcție de numarul de locuri de reprezentanți în Consiliul Facultății pentru care sau facut alegerile și de ordonarea descrescatoare a numarului de voturi obținute de fiecare
candidat, este desemnat/sunt desemnați noul/noii reprezentant/reprezentanți al/ai studenților
anului respectiv în Consiliul Facultății de Medicină.
Art. 51. În cazul neîndeplinirii cvorumului de 50%+1, alegerile nu sunt valide. Comisia
Electorala are obligația de a organiza, în termen de 2 saptamani de la ziua alegerilor, un nou
tur de vot, în baza aceluiași regulament. În cazul acestui al doilea tur de vot, fără necesitatea
de a se îndeplini cvorumul de 50% + 1, în cadrul căruia vor fi declarați câștigători
candidații/candidatul cu cele mai multe voturi valide acumulate. Între cele două tururi de vot,
nu se accepta noi candidaturi, însă este acceptată retragerea unei candidaturi prin informarea
scrisă de către candidatul respectiv a Comisiei Electorale.
Art. 52. În cazul posturilor vacante, Comisia electorală are obligația de a organiza o sesiune
de alegeri, conform regulamentului, necesitând un cvorum de 20% + 1 pentru validare. Dacă
acest cvorum nu este îndeplinit, se organizează o nouă sesiune de alegeri, fără necesitatea
îndeplinirii unui cvorum. În situații excepționale, motivate de C.E. și acceptate de
reprezentanții seriilor anului respectiv votul se poate face electronic.
4. Drepturi și responsabilități
Art. 53. Reprezentanții studenților din Consiliul Facultății de Medicină au urmatoarele
drepturi:
a. de a-şi exprima liber punctul de vedere;

b. de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea
şi evaluarea învăţământului din Universitate;
c. de a solicita şi primi sprijin din partea Universităţii în cazul în care, prin exercitarea
drepturilor sau obligaţiilor sale, se simte ameninţat sau discriminat de către un
membru al comunităţii academice sau de personalul Universităţii;
d. de a cere sprijin din partea SSMB;
e. de a participa în comisiile organizate de structurile în care funcţionează ca
reprezentanţi;
f. de a absenta motivat la activitățile academice curente (cursuri, seminare etc.) pentru a
participa la ședințele la care este convocat în calitate de reprezentant al studenților,
dovedind acest fapt prin convocatorul de sedință și lista de prezență (în copie).
Art. 54. Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Medicină au urmatoarele
responsabilități:
a. de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi
sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea
acestora;
b. de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale
şi informale despre toate aspectele procesului de învăţământ;
c. de a informa şi de a colabora cu SSMB în mod constant;
d. de a informa semestrial studenţii pe care ii reprezintă despre activitatea lor în
structurile în care au fost aleşi.
e. De asemenea, informarea se face printr-un raport anual de activitate postat pe site-ul
SSMB şi pe grupurile facultăţii;
f. de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate;
g. de a participa la întrunirile reprezentanților studenților in Consiliul Facultății de
Medicină. Aceste intalniri sunt organizate lunar, pe parcursul intregului an universitar,
si au scopul stabilirii problemelor studențești ce trebuie incluse pe ordinea de zi a
urmatoarei sedinte a Consiliului Facultății de Medicină
h. de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;
i. de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de
învăţământ;
j. de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;
k. de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară,
prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a Consiliului Facultăţii ce ii priveste
pe studenţi
l. de a respecta toate documentele ce reglementeaza statutul studentului in UMFCD.
5. Revocarea din funcția de membru
Art. 55. Urmatoarele situatii atrag dupa sine revocarea din functia de membru al Consiliului
Facultății de Medicină:
a. absență nemotivată la 4 şedinţe ordinare de C.F. în timpul unui an universitar,
conform Cartei Universitatii;
b. orice abatere (exmatriculare, sancționare disciplinară etc.) de la normele
conduitei universitare;
c. absența la 6 din cele 9 sedinte anuale ale reprezentanților studenților din
Consiliul Facultății de Medicină;

d. înaintarea de către 50%+1 dintre studenții anului în cauză a unui proces verbal
prin care să solicite revocarea acestuia;
e. nerespectarea responsabilităților menționate în actualul Regulament.

V. Reprezentanți ai studenților Facultății de Medicină în cadrul Senatului
Universității
1. Prevederi generale
Art. 56. Studenții din Senatul Facultății de Medicină sunt aleși în mod democratic, prin vot
universal, direct și secret.
Art. 57. Componența membrilor Senatului Universitar este de maximum 75% cadre didactice
și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți, conform Art. 207 din Legea Educației
Naționale 1/2011
Art. 58. Repartizarea mandatelor în Senat se face astfel:
Mandatele se atribuie facultăţilor din cadrul Universității la propunerea Consiliului de
Administraţie şi cu aprobarea Senatului. În cazul în care un mandat va rămâne neocupat, acesta
se va distribui celorlalte facultăți.
Art. 59. Numărul de mandate pentru reprezentanţii studenţilor în Senatul Universitar se
repartizează astfel:
un mandat pentru totalitatea studenţilor de la linia de învăţământ în limba engleză;
un mandat pentru totalitatea studenţilor de la linia de învațământ Masterat;
un mandat pentru totalitatea studenţilor de la linia de învatamant Doctorat;
restul mandatelor se împarte în mod egal între cei 6 ani de studiu;
mandatele rămase se alocă unul câte unul fiecărui an de studiu, în ordine
descrescătoare a anilor de studiu, începând cu anul IV;
f. posturile vacante (demisii, revocări, lipsă de candidați, invalidare) sunt acordate anilor
de studiu de către C.E., motivând decizia.
a.
b.
c.
d.
e.

Art. 60. Un student poate candida pentru poziția de reprezentant al studenților în cadrul
Senatului Universității dacă îndeplinește condițiile prezentului Regulament și a fost ales în
prealabil ca reprezentant al studenților în cadrul Consiliului Facultății de Medicină.
Art. 61. Candidaţii trebuie să respecte prevederile art. 7, 8 şi 9 din prezentul regulament.
Art. 62. Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi în cadrul Senatului Universității aparţine
tuturor reprezentanților din cadrul Consiliului Facultății şi nu poate fi limitat din motive de
vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate,
religie ori sex, sau oricare alt criteriu care aduce prejudicii egalităţii de şanse.
Art. 63. Mandatul de reprezentant al studenților în cadrul Senatului Universității are o durata
de 4 ani.
2. Organizarea alegerilor

Art. 64. Comisia Electorala este formata din:
a) Președintele SSMB sau Secretarul General SSMB;
b) Alți doi studenți reprezentanți în Consiliul Facultății, care nu candidează.
Art. 65. Se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în cadrul Senatul Universității
în una dintre următoarele situații:
a. La începutul fiecărui an universitar, în perioada 15 octombrie – 10 decembrie, pentru
reprezentanții studenților din anul I;
b. La începutul fiecărui an universitar sau pe parcursul acestuia, în cazul revocării din
funcție sau demisiei unui reprezentant.
c. O data la 4 ani, consecutiv numirii unui nou rector al UMFCD. Aceste alegeri sunt
Alegeri Generale și vizează alegerea unor noi reprezentanți ai studenților din toți anii
de studiu. Alegerile Generale se desfășoară în perioada 15 octombrie – 15 ianuarie din
anul universitar respectiv.
Art. 66. Candidatii îți depun personal candidatura în format electronic la adresa de e-mail a
Comisiei Electorale. O candidatură trebuie sa conțină: Scrisoarea de intenție a candidatului,
Curriculum Vitae al candidatului. Conținutul candidaturii nu este un criteriu eliminatoriu în
procesul electoral. Conținutul candidaturii este făcut public pe platformele studențești de către
Comisia Electorală imediat după depunerea acesteia.
Art. 67. Este interzisă orice formă de anticampanie. Prin „anticampanie” se ȋntelege orice
informaţie oferitӑ de cӑtre un candidat sau de către alte persoane prin mijloace verbale, scrise,
grafice (afişe, flyere, fotografii), care depӑşesc sfera propriei persoane şi vizeazӑ unul sau mai
mulţi candidaţi. Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine eliminarea de pe buletinele
de vot a candidatului ce a promovat aceste forme de anticampanie. Este interzisă încercarea
unui candidat sau a altor persoane de a manipula rezultatul alegerilor prin discuții particulare
cu alegătorii.
Art. 68. Ședința de alegeri:
a. Comisia Electorală stabilește locația ședinței de alegeri.
b. Studenții de pe listele de vot (studenții reprezentanți în Consiliul Facultății) au dreptul
și îndatorirea de a își exercita votul în urma audierii discursurilor publice ale
candidaților prin prezentarea la ședința de alegeri. Nu este permisă reprezentarea de
către un alt student.
c. Fiecare student care votează este legitimat de un membru al Comisiei Electorale.
d. Fiecare student primește un singur buletin de vot, pe bază de semnătură.
e. Dreptul la vot se exercită prin marcarea numelui candidatului dorit pe buletinul de vot
și introducerea buletinului de vot în urnă. Orice alte însemnări pe buletinul de vot atrag
după sine anularea acestuia.
3. Alegerea reprezentanților
Art. 69. Procesul de votare are loc la sfârșitul ședinței de alegeri a studenților reprezentanți în
cadrul Senatului. În cadrul acestei ședințe fiecare candidat va susține un scurt discurs pentru a
prezenta motivul pentru care dorește să candideze, precum și primele obiective ale mandatului
său, dacă este cazul.

Art. 70. Alegerile sunt valide în cazul realizării unei prezențe de 50%+1 din totalul studenților
reprezentanți în Consiliul Facultății de Medicină. În cazul neîndeplinirii cvorumului de 50%+1,
alegerile nu sunt valide. Comisia Electorala are obligația de a organiza, în termen de 2
săptămâni de la ziua alegerilor, un nou tur de vot, în baza aceluiași regulament. Între cele două
tururi de vot, nu se acceptă noi candidaturi, însă este acceptată retragerea unei candidaturi prin
informarea scrisă de către candidatul respectiv a Comisiei Electorale.
Art. 71. În funcție de numărul de locuri de reprezentanți în Senatul Universității pentru care sau făcut alegerile și de ordonarea descrescătoare a numărului de voturi obținute de fiecare
candidat, este desemnat/sunt desemnați noul/noii reprezentant/reprezentanți al/ai studenților în
cadrul Senatului Universității. Dacă există un singur loc pentru care se realizează alegeri dar
mai mult de 2 candidați, câștigătorul trebuie să obțină 50%+1 din numărul total de voturi. Dacă
această condiție nu este îndeplinită se va organiza în cadrul respectivei ședințe de alegeri turul
al doilea, la care vor participa doar primii 2 clasați în urma numărării voturilor.
4. Drepturi și responsabilități
Art. 72. Reprezentanții studenților din Senatul UMFCD au următoarele drepturi:
a. de a-şi exprima liber punctul de vedere;
b. de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea,
implementarea şi evaluarea învăţământului din Universitate;
c. de a solicita şi primi sprijin din partea Universităţii în cazul în care, prin
exercitarea drepturilor sau obligaţiilor sale, se simte ameninţat sau discriminat
de către un membru al comunităţii academice sau de personalul Universităţii;
d. de a cere sprijin din partea SSMB;
e. de a participa în comisiile organizate de structurile în care funcţionează ca
reprezentanţi;
f. de a absenta motivat la activitățile academice curente (cursuri, seminare etc.)
pentru a participa la ședințele la care este convocat în calitate de reprezentant al
studenților, dovedind acest fapt prin convocatorul de sedință și lista de prezență
(în copie);
g. de a fi informați în legătură cu deciziile și discuțiile ce au loc la nivelul
Consiliului de Administrație;
h. de a fi anunțați în prealabil ziua și ora următoarei ședințe a Senatului;
i. de a propune proiecte de hotărâri pentru Consiliul Facultății, Senatul UMFCD,
Consiliul de Administrație;
j. de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, taxele de
cazare precum și modalitatea de acordare a tuturor burselor
Art. 73. Reprezentanții studenților în cadrul Senatului UMFCD au urmatoarele
responsabilități:
a. de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale
ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora;
b. de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale şi
informale despre toate aspectele procesului de învăţământ;
c. de a informa şi de a colabora cu SSMB în mod constant;
d. de a informa semestrial pe studenţii pe care îi reprezintă despre activitatea lor în structurile
în care au fost aleşi;
e. de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate;

f. de a participa la ședințele reprezentanților studenților in cadrul Senatului UMFCD. Aceste
ședințe sunt organizate lunar, pe parcursul întregului an universitar, și au scopul stabilirii
problemelor studențești ce trebuie incluse pe ordinea de zi a urmatoarei sedințe a Senatului
UMFCD ;
g. de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;
h. de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de învăţământ;
i. de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;
j. de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, prezentul
Regulament, precum şi orice hotărâre a Senatului UMFCD ce ii priveste pe studenţi;
k. de a respecta toate documentele ce reglementeaza statutul studentului in UMFCD.
l. de a aloca timpul și abilitățile proprii pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce decurg din
calitatea de student reprezentant
5. Revocarea din funcția de membru
Art. 74. Următoarele situații atrag după sine revocarea imediată din funcția de reprezentant al
studenților în cadrul Senatului Universitatii:
a. absența nemotivată la 4 şedinţe ordinare de Senat în timpul unui an universitar, conform
Cartei Universitatii;
b. orice abatere (exmatriculare, sancționare disciplinara etc.) de la normele conduitei
universitare;
c. absența la 6 din cele 9 ședințe lunare ale reprezentanților studenților.
d. nerespectarea responsabilităților menționate în actualul Regulament.

VI. Dispoziții finale
Art. 75. Numărul de mandate al unui student ales în calitate de reprezentant în structurile
UMFCD este nelimitat, cu respectarea condiţiilor din prezentul regulament.
Art. 76. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, există și reprezentanți
ai studenților din cămine. Aceștia funcționează și sunt aleși conform metodologiei aferente.
(ANEXA 1)
Art. 77. Prezentul regulament se aplică începând cu anul universitar 2017-2018, după aprobare
în Consiliul Facultății din data de 27.09.2017.

Metodologie privind alegerea Președinților de Cămin din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie “Carol Davila”
Capitolul
1
Aspecte
Generale
Art. 1 Prezenta Metodologie aduce mențiuni privind modul de alegere a Președinților de cămin
ce vor asigura comunicarea facilă dintre studenții cazați în căminele deținute de Universitatea
de Medicină și Farmacie “Carol Davila” și conducerea Universității, împreună cu Consiliul
Director al Societății Studenților în Medicină București.
Art. 2 Căminele sunt subordonate Direcției General Administrative, prin Serviciul Social
Administrativ și sunt coordonate de către aceasta.
Art. 3 În fiecare cămin se constituie și funcționează un comitet studențesc având menirea de a
reprezenta interesele studenților cazați în acel cămin, în raporturile cu personalul angajat al
Universității, ce are răspunderi în administrarea căminelor, inclusiv prin conlucrarea directă cu
acest personal pentru rezolvarea problemelor.
Art. 4 Comitetul studențesc va fi format din Președintele de cămin și câte un șef de palier,
numit de către Președintele de cămin.
Art. 5 Președintele de cămin va fi ales prin vot și se va face conform precizărilor din această
metodologie.

Art. 6 Prezenta metodologie va fi publicată cu 2 săptămâni înainte de desfășurarea alegerilor
din cămin și mențiunile privind alegerile vor fi făcute publice pentru a asigura transparența
procesului și pentru a asigura șanse egale tuturor celor care doresc să ocupe această funcție.
Capitolul
2
Criterii
Generale
Art. 7 Președintele de cămin trebuie să aibă obligatoriu calitatea de student al Universității de
Medicină și Farmacie “Carol Davila” la momentul desfășurării alegerilor și să își păstreze
calitatea de student pentru anul în curs.
Art. 8 Nu vor putea candida pentru funcția de Președinte de cămin studenții în anul I.
Art. 9 Pentru ca un student să fie ales Președinte de cămin este necesar ca acesta să fie cazat în
căminul pentru care dorește să ocupe această funcție.
Art. 10 Pentru soluționarea rapidă a problemelor ce pot apărea în cămine, Președintele de cămin
trebuie să comunice situația către administratorul de cămin și Consiliul Director al SSMB
Art. 11 Președintele de cămin trebuie să își asume responsabilitatea și să asigure o comunicare
eficientă cu toți studenții cazați în acel cămin pentru gestionarea problemelor.
Art. 12 Președinții căminelor vor prezenta lunar un raport scris al problemelor ce au apărut în
acel cămin, stadiul actual al problemei la momentul redactării și eventual finalitatea acesteia.
Art. 13 Studenții aleși în funcția de Președinte de cămin beneficiază de gratuitate la plata cazării
în cămin pentru anul universitar în care dețin funcția. Gratuitatea la plata cazării în cămin se
aplica începând cu următoarea luna de după afișarea oficială a rezultatelor.
Capitolul
3
Desfășurarea
Alegerilor
Art. 14 Alegerea pentru funcția de Președinte de cămin se vor desfășura în prima lună din anul
universitar în curs.
Art. 15 Candidaturile pentru acest post vor consta într-un CV și o scrisoare de intenție adresate
către Consiliul Director al SSMB.
Art. 16 Premergător alegerilor este permisă promovarea celor ce doresc să ocupe aceasta
funcție având în vedere că ne dorim informarea studenților cu privire la acest proces și
facilitarea unui proces transparent cu posibilitatea alegerii de către aceștia a celui mai bun
candidat pentru căminul lor.
Art. 17 Calendarul detaliat al alegerilor se va publica pe toate canalele de comunicare deținute
de SSMB, pe site-ul Universității și vor fi postate afișe în fiecare cămin pentru a disemina
informația.
Art. 18 Alegerile se vor desfășura separat în fiecare cămin și se vor realiza pe parcursul unei
zile, prin intermediul unei urne special amplasate într-un interval orar comunicat odată cu
calendarul alegerilor.
Art. 19 Studenții din respectivul cămin vor vota pe baza legitimației de student/CI în baza
listelor deținute de Serviciul Social Administrativ

Art. 20 Întreg procesul va fi validat și supravegheat de către Comisia Electorala care va fi
alcătuită din: Președinte SSMB, Secretar General SSMB, Vicepreședinte Intern,
Vicepreședinte Extern, Vicepreședinte Financiar, un membru din Societatea Studenților în
Farmacie București și un membru Liga Studenților la Medicină Dentara București, iar ca
observatori externi în prezența cărora se va semna procesul verbal vor fi prezenți
administratorii din căminul respectiv.
Art. 21 Pentru validarea procesului de votare este necesară prezența a 20%+1 din totalul
studenților cazați în cămin.
Art. 22 În cazul în care nu va fi îndeplinită condiția de la articolul 21 votarea se va reprograma
și se va relua procesul de votare.
Capitolul
4
Sancțiuni
Art. 23 Se pot aplica sancțiuni asupra Președintelui de cămin în cazul în care acesta nu respectă
atribuțiile sau sunt semnalate nereguli de către studenții acelui cămin.
Art. 24. Se pierde calitatea de Președinte de cămin în cazul în care studentul rămâne repetent,
este exmatriculat, întrerupe studiile sau părăsește căminul.
Art. 25 Se pot aplica sancțiuni asupra Președintelui de cămin și în urma raportărilor lunare
realizate de acesta în cazul în care minim 3 luni consecutive se observa agravarea problemelor
din cămin.
Art. 26 Un Președinte de cămin poate fi schimbat din funcție la propunerea studenților din acel
cămin în cazul în care se adună semnături de la 60% din totalul studenților cazați în acel cămin.
Art. 27 Orice nereguli observate în legătură cu atitudinea, atribuțiile sau modul de comunicare
al Președintelui de cămin vor fi semnalate către Consiliul Director al SSMB.
Art. 28 În cazul sancțiunilor ce țin de nereguli minore se va aplica următoarea regulă:
●
La
prima
abatere:
avertisment
verbal
●
La
a
doua
abatere:
avertisment
verbal
și
scris
● La a treia abatere: evaluarea gravității situației și propunerea de schimbare
din funcție a respectivului Președinte de cămin
Capitolul
5
Dispoziții
Art. 29 Prezenta metodologie va fi adoptată începând cu anul universitar 2018-2019.

Finale

