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Prezentul Regulament stabilește modul de alegere a reprezentanților studenților în
structurile de conducere universitară din Academia Tehnică Militar “Ferdinand I” (denumiți în
continuare reprezentanți) și reglementează activitatea acestora, în vederea susținerii și apărării
drepturilor și intereselor studenților indiferent de forma și ciclul de învățământ (licență, master,
doctorat) la care aceștia sunt înscriși.
Conținutul prezentului regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative:
• Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
• Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Academia Tehnica Militara “Ferdinand I”;
• Carta Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”.
Capitolul 1. Dispoziții generale
Art. 1 (1) 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
academiei. Ei sunt, de drept, reprezentanții legitimi ai intereselor studenților, la nivelul fiecărei
comunități academice. Conducerea academiei nu se implică în organizarea procesului de alegere
a reprezentanților studenților. Statutul de student reprezentant și condițiile de eligibilitate nu pot
fi impuse de catre structurile de conducere ale academiei.
(2) La alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în structurile de conducere
universitară din ATMFI poate candida orice student indiferent de vârstă, etnie, religie ori sex, cu
respectarea normelor incluse în acest regulament.
Art. 2 (1) La nivelul facultăților și al academiei sunt aleși următorii reprezentanți:
a) Reprezentanți în Consiliul facultății - minimum 25% din numarul total al membrilor
consiliului;
b) Reprezentanți în Senatul universitar al ATMFI - 25% din numarul total al membrilor
Senatului;
c) Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al ATMFI;
d) Reprezentanți în Comisia de Etica a ATMFI;
e) Reprezentanți în Consiliul Școlii Doctorale a ATMFI – 20% din numarul total al
membrilor;
f) Reprezentantul studenților în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a ATMFI.
(2) Cumulul de funcții pe care un reprezentant îl poate realiza este specificat în Legea nr.
1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății, Senatul universitar, Consiliul
de administrație și în Comisia de etică, alegerile studențești se desfășoară în aceeași perioadă cu
alegerile cadrelor didactice pentru mandatul colectiv și ori de câte ori mandantul individual al
unuia dintre studenții aleși se încheie.
Art.3 (1) Alegerea reprezentanților studenților poate fi realizată prin:
a) Sistemul de vot clasic, pe bază de buletine de vot, sau
b) Vot electronic, dacă sistemul informatic asigură anonimitatea votului.
(2) În cazul alegerilor în sistem electronic, cvorumul de prezență prevăzut prin prezentul
Regulament și prin Metodologia de organizare și desfasurare a alegerilor din ATMFI
(Metodologie) se determină la închiderea sesiunii de vot, în baza numărului alegătorilor care au
votat până la expirarea intervalului orar stabilit pentru votare.
(3) La data stabilită pentru alegerile în sistem electronic, intervalul pentru votare va fi de
24 ore.
Art. 4 (1) Calitatea de reprezentant se dobandeste pentru ciclul de studii la care studentul
este înmatriculat. Mandatul este valid până la încetarea calității de student. Calitatea de
reprezentant în cadrul unui ciclu de studiu și program de studiu este transferabilă conform Cartei
ATMFI. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri de conducere
(Consiliul facultății, Senat și
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Consiliul de Administratie) ale ATMFI mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care sau derulat mandatele și de întreruperile acestora.
(2) Studenții angajați ai ATMFI sau aflați în orice altă legătură salarială cu academia nu
au dreptul de a candida pentru un mandat de student reprezentant sau de a ocupa una dintre
funcțiile de reprezentare menționate la articolul 2, alineatul (1), cu excepția funcției menționate la
alineatul (1), litera e).
Capitolul 2. Activitatea specifică a reprezentanților studenților
Art. 5 Reprezentanții studenților desfășoară activități în vederea susținerii și apărării
drepturilor și intereselor studenților. Activitatea reprezentanților va fi focalizată doar pe interesele
studenților.
Art. 6 Reprezentanții susțin în structurile legislative și executive opiniile studenților pe
care îi reprezintă și comunica studenților deciziile structurilor în care sunt reprezentanți. Prin
pozițiile și actiunile lor, reprezentanții studenților vor contribui la bunul mers al activităților
academice, sociale, culturale și sportive.
Art. 7 Coordonarea activității tuturor reprezentanților studenților se va realiza de catre
reprezentanții din Senatul universitar al ATMFI.
Art. 8 Reprezentanții vor prezenta și sustine doar interesele și opiniile majoritare, dintre
cele exprimate, sau solicitarile particulare care nu contravin regulamentelor, legilor în vigoare,
drepturilor și intereselor majoritatii.
Art. 9 În functie de optiunile exprimate, reprezentanții studenților din Senatul ATMFI au
calitatea de membri într-una din comisiile permanente ale Senatului universitar.
Art. 10 În cadrul ședințelor reprezentanților, orice decizie se ia cu majoritate de voturi.
Deciziile luate de majoritate devin obligatorii și pentru reprezentanții care nu au luat parte la
dezbateri sau care s-au pronuntat impotriva.
Art. 11 Ședințele cu participarea reprezentanților studenților se pot desfasura:
a) la nivel de facultate: ședințe ale Consiliului facultății și ale comisiilor la nivel de facultate;
b) la nivel de academie: ședințele Senatului universitar și ale comisiilor permanente, ședințe ale
Consiliului de administratie, ședințele de comisii și consilii din care reprezentanții fac parte.
Capitolul 3. Alegerea reprezentanților în Consiliul facultății
Art. 12 (1) Reprezentanții studenților din Consiliul facultății sunt aleși prin votul tuturor
studenților din respectiva facultate.
(2) Reprezentarea este pe ani de studiu sau cicluri de studiu (licență, master și doctorat).
Art. 13 (1) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul facultății
se desfășoară odată cu alegerea noului Consiliu al facultății, pentru mandatul colectiv și ori de câte
ori mandatul individual al unuia dintre studenții aleși se încheie.
(2) Alegerile parțiale pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliul facultății se
organizează în termen de maximum trei luni de la vacantare.
(3) La nivelul facultății se constituie un birou electoral format din minimum 5 persoane,
din componența căruia pot face parte: studenți de la specializare, studenți reprezentanți în
Consiliul facultății, studenți reprezentanți în Senatul universitar, minimum un reprezentant al
asociației de studenți și un reprezentant al studenților doctoranzi, acolo unde este cazul.
Coordonarea formării Biroului electoral este responsabilitatea Decanului facultății în care se
organizează alegeri.
(4) Biroul electoral își desemnează un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Membrii
Biroului electoral nu au dreptul de candidatură pentru poziții de reprezentanți la nivel de facultate
sau universitate.
Art 14. Biroul electoral al studenților din facultate funcționează într-o locație
corespunzătoare asigurată de conducerea facultății și are urmatoarele atribuții:
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a) întocmește, cu sprijinul secretariatelor facultăților, listele de votanți cuprinzând
studenții inmatriculați în facultate, la data alegerilor;
b) stabilește distribuirea locurilor vacante pe ani de studiu sau cicluri de studiu (licență,
master și doctorat). Numărul locurilor scoase spre ocupare trebuie să fie dublu față de
numărul locurilor vacante, al doilea loc având statutul de supleant.
c) publică anunțul de alegeri pe site-ul facultății, candidații având la dispoziție 5 zile
lucrătoare să-și depună candidatura la secretariatul facultății. Candidatura trebuie să
conțină: CV-ul candidatului și scrisoarea de intenție (din care să reiasă pentru ce an /
ciclu de studii candidează). Din momentul încheierii perioadei de depunere a
candidaturii, candidații au la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru campania electorală. În
această perioadă ei pot să promoveze candidatura lor pe site-ul și la avizierul facultății.
d) stabilește intervalul orar și locația de desfășurare a alegerilor. Intervalul orar trebuie să
permită prezența la vot a studenților din toate ciclurile de studii. Locația trebuie să fie
una facilă și să fie semnalizată.
e) întocmește buletinele de vot, având candidații înscriși pe acestea în ordinea depunerii
candidaturilor.
Art. 15 (1) Pentru validarea alegerilor, se impune o prezență/participare la vot de minimum
50 % din numărul total de studenți din facultate.
(2) În cazul în care condiția cvorumului nu este satisfăcută, se organizează un nou tur de
scrutin la o dată ulterioară, în termen de o săptămână, în cadrul căruia nu mai este luat în
considerare procentul minim de prezență.
Art. 16 (1) Câștigătorii se stabilesc după întocmirea listei candidaților votati, în ordinea
descrescătoare a numarului de voturi. Calitatea de membru și membru supleant în Consiliul
facultății se dobandește conform ordinii din lista de candidați votați și a normei de reprezentare.
(2) În caz de egalitate, se repeta votul în urmatoarele doua zile pentru candidatii care au
obținut același numar de voturi.
(3) Membrul supleant are statutul interimar, el poate ține locul studentului reprezentant din
Consiliul facultății în cazul în care acesta este plecat cu o mobilitate internă sau externă. Supleantul
mai poate ține locul studentului reprezentant din Consiliul facultății la încheierea mandatului
acestuia, până la organizarea de alegeri pentru ocuparea locului vacant, dar nu mai mult de trei
luni de la vacantarea locului.
(4) Contestațiile pot fi depuse timp de maximum 24 de ore de la finalizarea alegerilor și
vor fi analizate în maximum 24 de ore de la depunere, de către biroul electoral. Acesta poate
respinge contestația, caz în care se validează rezultatul alegerilor, sau poate admite contestația,
caz în care se reia procesul de vot.
(5) Procesul verbal întocmit de către Biroul electoral se depune la secretariatul facultății în
termen de 24 de ore de la momentul încheierii perioadei de depunere sau soluționare a
contestațiilor.
(6) Studenții desemnați câștigători sunt validați la prima ședință a Consiliului facultății.
Capitolul 3. Alegerea reprezentanților în Senatul universității
Art. 17 (1) Reprezentanții studenților din Senatul universității sunt aleși prin votul tuturor
studenților din academie.
(2) Reprezentarea studenților în Senatul universității este stabilită pe facultăți, conform
normelor de reprezentare.
Art. 18 (1) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Senatul
universității se desfășoară odată cu alegerea noului Senat al universității, pentru mandatul colectiv
și ori de câte ori mandatul individual al unuia dintre studenții aleși se încheie.
(2) Alegerile parțiale pentru ocuparea locurilor vacante din Senatul universității se
organizează în termen de maximum trei luni de la vacantare.
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(3) La nivelul academiei se constituie un Birou electoral central format din minimum 5
persoane, din componența căruia fac parte: studenți reprezentanți în Senatul universitar și minim
un reprezentant al asociației de studenți de la fiecare facultate.
(4) Biroul electoral își desemnează un președinte, un vice-președinte și un secretar.
Coordonarea formării Biroului electoral central este responsabilitatea Prorectorului pentru
formarea continua și relația cu studenții.
(5) Biroul electoral central constată care sunt facultățile ce nu au reprezentant în structurile
Senatului universității, conform distribuirii locurilor din Metodologie. Numărul de locuri scoase
spre ocupare trebuie să fie dublu față de numărul de locuri vacante, al doilea loc având statutul de
supleant.
(6) Biroul electoral central stabilește calendarul de desfășurare a alegerilor.
(7) Biroul electoral central formează în cadrul fiecărei facultăți un Birou electoral, de
minimum 5 persoane, din componența căruia pot face parte: studenți reprezentanți în Consiliul
facultății, studenți reprezentanți în Senatul universității, reprezentanți ai asociației de studenți.
Biroul electoral din fiecare facultate se ocupă de organizarea alegerilor din facultatea respectivă.
(8) Biroul electoral central publică anunțul de alegeri pe site-urile facultăților, candidații
având la dispoziție 5 zile lucrătoare să-și depună candidatura la secretariatul facultății de care
aparțin.
(9) Candidatura trebuie să conțină: CV-ul candidatului și scrisoarea de intenție.
(10) Din momentul încheierii perioadei de depunere a candidaturii, candidații au la
dispoziție 3 zile lucrătoare pentru campania electorală. În această perioadă ei pot să promoveze
candidatura lor pe site-ul și la avizierul facultății.
(11) Birourile electorale de la fiecare facultate transmit listele cu studenții înscriși la Biroul
electoral central. Acesta centralizează listele primite și întocmeșe o singură listă pe care o trimite
apoi la Birourile electorale ale fiecărei facultăți. Pe baza acestei liste se vor întocmi buletinele de
vot, candidații fiind înscriși în ordine alfabetică.
(12) Biroul electoral stabilește intervalul orar și locația de desfășurare a alegerilor.
Intervalul orar trebuie să permită prezența la vot a studenților din toate ciclurile de studii. Locația
trebuie să fie una facilă și să fie semnalizată.
Art. 19 (1) Pentru validarea alegerilor, se impune o prezență/participare la vot de minimum
50 % din numărul total de studenți din academie.
(2) În cazul în care condiția cvorumului nu este satisfăcută, se organizează un nou tur de
scrutin la o dată ulterioară (conform calendarului propus de Biroul electoral central), în cadrul
căruia nu mai este luat în considerare procentul minim de prezență.
Art. 20 (1) Câștigătorii se stabilesc după întocmirea listei candidaților votati, în ordinea
descrescătoare a numarului de voturi, pe facultăți. Calitatea de membru și membru supleant în
Senatul universității se dobandește conform ordinii din lista de candidați votați și a normei de
reprezentare.
(2) În caz de egalitate, se repeta votul în urmatoarele doua zile pentru candidații care au
obținut același numar de voturi.
(3) Membrul supleant are statutul interimar, el poate ține locul studentului reprezentant din
Consiliul facultății în cazul în care acesta este plecat cu o mobilitate internă sau externă. Supleantul
mai poate ține locul studentului reprezentant din Consiliul facultății la încheierea mandatului
acestuia, până la organizarea de alegeri pentru ocuparea locului vacant, dar nu mai mult de trei
luni de la vacantarea locului.
(4) Contestațiile pot fi depuse timp de maximum 24 de ore de la finalizarea alegerilor și
vor fi analizate în maximum 24 de ore de la depunere, de către Biroul electoral central. Acesta
poate respinge contestația, caz în care se validează rezultatul alegerilor, sau poate admite
contestația, caz în care se reia procesul de vot.
(5) Procesul verbal întocmit de către Biroul electoral central se depune la secretariatul
facultății în termen de 24 de ore de la momentul încheierii perioadei de depunere sau soluționare
a contestațiilor.
(6) Studenții desemnați câștigători sunt validați la prima ședință a Senatului universității.
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Capitolul 4. Alegerea reprezentanților în Consiliul de Administrație și în Comisia de etică
Art. 21 Reprezentantul studenților în Consiliul de Administratie este ales dintre studenții
ATMFI.
Art. 22 Fiecare candidat își va depune candidatura sub forma unui dosar ce va conține un
CV (în format Europass) și o scrisoare de intenție. Dosarul se trimite la adresa de e-mail a
prorectorului pentru formare continuă și relația cu studenții.
Art. 23 Reprezentanții studenților în Senatul universitar stabilesc data și ora desfașurării
alegerilor și fiecare reprezentant în Senatul universitar va afișa la facultatea pe care o reprezintă
(site și avizier) toate informațiile privind procesul alegerilor, cu cel putin 7 zile înainte de data
alegerilor.
Art. 24 Pentru alegerea reprezentantului studenților în Consiliul de Administrație cei care
și-au depus CV-ul și scrisoarea de intentie, trebuie să își susțină candidatura în fața studenților
senatori. În urma prezentărilor, reprezentanții studenților din Senat voteaza reprezentantul în
Consiliul de Administrație.
Art. 25 Pentru desfasurarea ședinței și a votului este necesară participarea a 2/3 din
numarul studenților în Senat. Este declarat câștigător studentul care a obținut majoritatea simplă
de voturi din partea reprezentanților studenților în Senatul universitar.
Art. 26 Rezultatul alegerilor, împreună cu numele candidaților și voturile aferente fiecarui
candidat se consemneaza în Procesul verbal al ședinței de alegeri care va fi semnat de toti
reprezentanții în Senatul universitar care au luat parte la sedinta și va fi predat Presedintelui
Senatului ATMFI.
Art. 27 Reprezentantul studenților în Consiliul de Adminsitratie este validat de catre
Rectorul Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”.
Art. 28 Pentru desemnarea reprezentanților în Comisia de etica a ATMFI se vor aplica
aceleași principii și prevederi descrise mai sus la sectiunea pentru alegerea reprezentantului
studenților în Consiliul de Administratie. Pot candida pentru functia de reprezentant în Comisia
de Etica doar studenții ATMFI care nu au fost sanctionati pentru abateri disciplinare.
Capitolul 5. Alegerea reprezentanților în Consiliul Școlii Doctorale
Art. 29 Orice student doctorand are dreptul de a candida pentru funcția de student
reprezentant în Consiliul Școlii Doctorale în cadrul căreia este înmatriculat.
Art. 30 (1) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Școlii
Doctorale se desfășoară odată cu alegerea noului Consiliu al Școlii Doctorale, pentru mandatul
colectiv și ori de câte ori mandatul individual al unuia dintre studenții aleși se încheie.
(2) Alegerile parțiale pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliul Școlii Doctorale se
organizează în termen de maximum trei luni de la vacantare.
(3) La nivelul Școlii Doctorale se constituie un Birou electoral format din 3 persoane, din
componența căruia pot face parte: studenți doctoranzi reprezentanți în Consiliul facultății, în
Senatul universitar sau reprezentanți al asociației de studenți.
Art. 31 Procedura de alegeri este similară celei pentru alegerea studenților consilieri,
prevăzută la art. 12-14.
Capitolul 6. Pierderea calității de student reprezentant
Art. 32 (1) Pierderea calității de student reprezentant intervine în următoarele situații:
a) prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face
în baza unei propuneri venite din partea Asociației Studenților din ATMFI sau a membrilor
structurii care i-a conferit calitatea de reprezentant (facultate, universitate) și este validată de votul
a cel puțin două treimi din numărul celor care și-au exprimat votul pentru alegerea reprezentantului
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propus spre revocare. Propunerile de revocare trebuie să fie însoțite de dovezi clare care atestă
nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament;
b) în cazul în care lipsește nemotivat la trei ședințe consecutive ale organismului din care
face parte, fără a notifica, în scris, în prealabil, cu motivarea semnată de decan pentru Consiliul
facultății, respectiv Rector/Prorector pentru Senatul universitar;
c) în cazul pierderii calității de student în academie.
(2) În cazul pierderii calității de student reprezentant, atribuțiile acestuia sunt preluate de
membrul supleant.
Capitolul 7. Dispozitii finale
Art. 33 Situațiile excepționale neprevăzute în acest regulament se vor discuta și se vor
supune la vot în plenul Senatului universitar al ATMFI.
Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Academiei Tehnice Militare din
Bucuresti din data 30.09.2021.
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