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Capitolul I. Dispoziţii generale 
Art. 1 Obiect de reglementare 

Prezentul document ( denumit în continuare „Regulament") stabileşte cadrul general al 

organizării şi desfăşurării alegerilor pentru desemnarea prin vot a reprezentanţilor 

studenţilor în structurile consultative, decizionale şi executive ale Universităţii Babeş

Bolyai (denumită în continuare „UBB"). 

Art. 2 Cadru legal 

(1) Alegerea studenţilor în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul 

UBB se face conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Hotărârii de 

Guvern privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat nr. 681/2011, ale 

Ordinului de Ministru privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului 

nr. 3666/2012, dispoziţiilor Cartei şi ale prezentului Regulament. 

(2) Alegerea studenţilor în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul 

UBB se va realiza cu respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională 

al UBB, Ghidului pentru egalitatea de gen şi a Ghidului pentru combaterea discriminării 

ale Universităţii Babeş-Bolyai. 

Art. 3 Alegere şi desemnare 

(1) Alegerea reprezentanţilor studenţilor se desfăşoară pe baza votului universal, direct 

şi secret al tuturor, studenţilor UBB cu drept de vot, conform prevederilor prezentului 

regulament. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), reprezentanţii studenţilor în Comisiile 

Senatului şi Comisiile Consiliului Facultăţii, respectiv membrii Comitetelor de 

administrare a căminelor sunt delegaţi în conformitate cu art. 36, 37 şi 38 ale prezentului 

regulament. 

Art. 4 Condiţionări 

UBB nu condiţionează calitatea de student reprezentant în funcţie de performanţa 

academică şi/sau prezenţa la cursuri, seminare, laboratoare. 

Art. 5 Procesul electoral 

(1) Procesul electoral vizează toate procedurile derulate în vederea desemnării unui 

reprezentant al studenţilor pentru funcţiile de reprezentare a studenţilor, anterior 

vacantării, conform art. 53, sau din momentul în care se constată vacantarea unei funcţii 

şi până la atribuirea, respectiv validarea, mandatului reprezentantului ales. 
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(2) Procesul electoral parţial face referire la procedurile derulate în limitele unei 

legislaturi a structurilor de reprezentare, respectiv pe parcursul celor 4 sau 5 ani de 

mandat, după caz, al structurilor de reprezentare, atunci când sunt declarate vacante 

funcţii de reprezentare ale studenţilor în structurile UBB. 

(3) Procesul electoral general face referire la procedurile derulate pentru desemnarea unei 

noi legislaturi pentru structurile de reprezentare. În cadrul procesului electoral general, 

studenţii reprezentanţi în respectivele structuri care doresc să continue reprezentarea 

studenţească, vor recandida pentru toate funcţiile de reprezentare studenţească, 

indiferent de mandatele parţiale deţinute în acel moment, dacă nu au depăşit perioada 

maximă de reprezentare conform prezentului regulament şi prevederilor legale în 

vigoare. 

Art. 6 Autonomia procesului electoral 

(1) Conducerii UBB, cadrelor didactice, de cercetare şi altor categorii de angajaţi ai UBB le 

este interzisă implicarea în afara cadrului legal, în procesul de alegere a reprezentanţilor 

studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare. 

(2) Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Codului de etică şi deontologie profesională al 

UBB. 

Art. 7 Principii 

În procesul de alegere a reprezentanţilor studenţilor: 

a. se vor evita conflictele de interese şi incompatibilităţile reglementate de Codul de 

Etică şi Deontologie Profesională al Universităţii, Regulamentul de Funcţionare şi 

Organizare a Consiliului Studenţilor şi de prezentul regulament; 

b. se vor respecta principiile proporţionalităţii şi reprezentării echitabile ale liniilor 

de studii, ale domeniilor şi ale specializărilor din UBB. 

Art. 8 Incompatibilităţi 

Nu poate candida pentru funcţiile de reprezentare studenţească studentul care: 

a. a fost exmatriculat pentru abateri de la normele de conduită universitară şi nu au 

trecut cel puţin 2 ani de la data deciziei de exmatriculare. 

b. are statut de angajat al UBB, pe post didactic, auxiliar sau nedidactic; 

c. ocupă o funcţie publică/de demnitate publică, aşa cum sunt acestea definite de 

O.U.G nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ sau o funcţie de 
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conducere, de control şi de arbitraj în cadrul unui partid politic, inclusiv a 

organizaţiilor de tineret ale partidelor politice. 

Capitolul II. Stmcturi şi funcţii de reprezentare 
Art. 9 Structuri în care studenţii sunt reprezentaţi 

Studenţii reprezentanţi au calitatea de membru în cadrul următoarelor structuri ale UBB: 

a. Senatul Universităţii; 

b. Consiliul de Administraţie; 

c. Consiliul Facultăţii; 

d. Consiliul Şcolii Doctorale; 

e. Consiliul Pentru Studiile Universitare de Doctorat ( denumit în continuare 

,,CSUD"); 

f. Consiliul Extensiei Universitare; 

g. Consiliul Liniei de Studiu; 

h. Alte structuri permanente sau temporare, conform regulamentelor acestora şi 

prezentului regulament. 

Art. 10 Funcţii de reprezentare 

(1) Funcţiile de reprezentare a studenţilor din UBB sunt: 

a. Student Senator; 

b. Membru în Consiliul de Administraţie; 

c. Student Cancelar; 

d. Membru în Consiliul Facultăţii (student consilier); 

e. Membru în Consiliul Şcolii Doctorale; 

f. Membru în CSUD; 

g. Membru în Consiliul Extensiei Universitare; 

h. Membru în Consiliul Liniei de Studiu; 

i. Membru în Comisiile Universităţii, Comisiile Senatului şi Comisiile Consiliului 

Facultăţii; 

j. Reprezentant de Campus; 

k. Preşedinte al Comitetului de administrare a căminului/căminelor; 

1. Reprezentant de an; 

m. Reprezentant de serie; 

n. Reprezentant de grupă. 
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(2) Pentru funcţiile de reprezentare prevăzute la lit. m), n), alegerile se vor organiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al 

Consiliului studenţilor din facultate (denumit în continuare „ROF CSF"). 

Art. 11 Funcţii de conducere în CSUBB 

(1) Funcţiile de conducere în cadrul Consiliului Studenţilor din UBB, (denumit în 

continuare „CSUBB"), sunt: 

a. Prefectul Studenţilor; 

b. Secretarul General; 

c. Subprefectul Liniei de Studiu în limba Română; 

d. Subprefectul Liniei de Studiu în limba Maghiară; 

e. Subprefectul Liniei de Studiu în limba Germană; 

f. Prim-Cancelarul Studenţilor; 

(2) Funcţia de conducere în cadrul fiecărui Consiliu al Studenţilor din Facultate (denumit 

în continuare „CSF") este cea de Student Cancelar. Consiliul Studenţilor din fiecare 

facultate poate stabili prin ROF CSF funcţii de coordonare în cadrul respectivului CSF. 

Capitolul III. Structuri organizatoare şi liste electorale 
Art. 12 Birourile Electorale Studenţeşti 

Birourile Electorale sunt structuri desemnate în vederea pregătirii, organizării şi 

desfăşurării alegerilor studenţeşti în conformitate cu prezentul regulament, regulamentul 

general privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş

Bolyai, Carta UBB şi prevederile legale în vigoare. 

Art. 13 Constituirea Biroului Electoral Central Studentesc 
' 

Biroul Electoral Central Studenţesc (denumit în continuare „BECS") va fi constituit, în 

urma unei hotărâri a CSUBB, de fiecare dată când o funcţie de reprezentant în Senatul 

Universităţii, Consiliul Extensiei Universitare sau reprezentant în CSUD devine sau 

urmează să devină vacantă. 

Art. 14 Constituirea Biroului Electoral Local Studenţesc 

Biroul Electoral Local Studenţesc ( denumit în continuare „BELS") va fi constituit, în urma 

unei hotărâri a Consiliului Studenţilor din Facultate, de fiecare dată când o funcţie de 

reprezentant în Consiliul Facultăţii, Consiliul Şcolii Doctorale, o funcţie de reprezentant 

de an, sau alte funcţii de reprezentare conform ROF CSF devine/devin sau urmează să 

devină vacantă/vacante, în conformitate cu art. 50. 
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Art. 15 Constituirea Biroului Electoral Special 

Biroul Electoral Special (denumit în continuare „BES") va fi constituit, în urma unei 

hotărâri a CSUBB, de fiecare dată când o funcţie în Biroul de Conducere CSUBB ( denumit 

în continuare „BC CSUBB"), Student Cancelar, reprezentant de campus, reprezentant în 

comisiile universităţii devine sau urmează să devină vacantă. 

Art. 16 Biroul Electoral Central Studenţesc 

În constituirea BECS se vor avea în vedere următoarele: 

a. Fiecare linie de studiu în cadrul căreia se organizează alegeri va fi reprezentată de 

cel puţin un membru; 

b. Membrii BECS vor fi desemnaţi dintre: 

i. Membrii din plenul CSUBI½ 

ii. Membrii din CSUBB Extins (membri în Consiliile Facultăţilor). 

c. Componenţa BECS va fi desemnată din totalitatea membrilor Plenului care şi-au 

anunţat dorinţa/intenţia de a face parte din acesta, prin votul favorabil al majorităţii 

simple a membrilor prezenţi cu drept de vot ai Plenului CSUBB, cvorumul de 

prezenţă fiind 50% plus 1. În cazul în care nu se întruneşte numărul minim necesar 

din cadrul membrilor Plenului CSUBB, se va recurge la desemnarea membrilor din 

cadrul CSUBB Extins. 

d. Componenţa numerică a BECS va fi de 3 sau 5 membri, printre care un Preşedinte, 

un Secretar cu drept de vot şi cel puţin încă un membru. 

Art. 17 Biroul Electoral Local Studenţesc 

În constituirea BELS se vor avea în vedere următoarele: 

a. Fiecare linie de studiu în cadrul căreia se organizează alegeri va fi reprezentată de 

cel puţin un membru; 

b. Membrii BELS vor fi: 

i. Membri din Consiliul Facultăţii şi Studenţii Senatori ai facultăţii, 

ii. Studenţi reprezentanţi de an. 

c. Componenţa BELS va fi desemnată din totalitatea membrilor Plenului CSF care şi

au anunţat dorinţa/intenţia de a face parte din acesta, prin votul favorabil al 

majorităţii simple a membrilor prezenţi cu drept de vot ai Plenului CSF, cvorumul 

de prezenţă fiind 50% plus 1. În cazul în care nu se întruneşte numărul minim 

necesar din cadrul membrilor Plenului CSF, se va recurge la desemnarea 

membrilor din cadrul CSF Extins. 

d. Componenţa numerică a BELS va fi de 3 sau 5 membri printre care un Preşedinte, 

un Secretar cu drept de vot şi cel puţin încă un membru. 
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Art. 18 Biroul Electoral Special 

În constituirea BES se vor avea în vedere următoarele: 

a. Fiecare linie de studiu în cadrul căreia se organizează alegeri va fi reprezentată de 

cel puţin un membru; 

b. Componenţa BES va fi desemnată din totalitatea membrilor Plenului care şi-au 

anunţat dorinţa/intenţia de a face parte din BES, prin votul favorabil al majorităţii 

simple a membrilor Plenului CSUBB prezenţi, cvorumul de prezenţă fiind 50% 

plus 1. 

c. Componenţa numerică a BES va fi de 3 sau 5 membri, printre care un Preşedinte, 

un Secretar cu drept de vot şi cel puţin încă un membru. 

d. Preşedintele BES va fi desemnat din cadrul membrilor BC CSUBB, Secretarul va fi 

desemnat din cadrul Studenţilor Senatori (alţii decât membrii BC CSUBB), cel puţin 

un membru va fi Student Cancelar. Dacă toate funcţiile din BC CSUBB sunt 

vacante, Preşedintele BES va fi desemnat din cadrul Studenţilor Senatori. 

e. În cazul alegerilor pentru Studentul Cancelar, Preşedintele BES va fi desemnat din 

cadrul membrilor BC CSUBB, Secretarul va fi desemnat din cadrul Studenţilor 

Senatori în a căror circumscripţie este încadrată facultatea respectivă, cel puţin un 

membru va fi un student consilier (membru în Consiliul Facultăţii). Dacă toate 

funcţiile din BC CSUBB sunt vacante, Preşedintele BES va fi desemnat din cadrul 

Studenţilor Senatori în a căror circumscripţie este încadrată facultatea respectivă. 

Dacă toate funcţiile de Studenţi Senatori în a căror circumscripţie este încadrată 

facultatea respectivă sunt vacante, Secretarul va fi desemnat din cadrul studenţilor 

consilieri (membri în Consiliul Facultăţii). 

Art. 19 Comisiile de Contestatii 
' 

(1) Comisiile de Contestaţii sunt structurile desemnate în vederea soluţionării 

contestaţiilor depuse, în conformitate cu prezentul regulament, Carta UBB şi prevederile 

legale în vigoare. 

(2) Câte o comisie de contestaţie va fi constituită pe lângă BECS, BELS şi BES care va avea 

aceeaşi structură şi acelaşi mod de desemnare ca acestea şi ai căror membri nu pot fi 

concomitent membri în BECS, BELS sau BES. 

Art. 20 Incompatibilităţi în constituirea Birourilor Electorale şi Comisiilor de 

Contestatii , 

Nu pot fi membri ai Birourilor Electorale Studenţeşti şi ai Comisiilor de Contestaţii 

următoarele categorii: 
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a. Persoane care nu au calitatea de student; 

b. Studenţi care candidează în respectivul scrutin electoral; 

c. Soţi, afini şi rude până la gradul III ale candidaţilor. 

Art. 21 Exercitarea functiei de membru al Biroului Electoral sau al Comisiei de 
' 

Contestaţii şi modul de luare a deciziilor 
(1) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Biroului Electoral sau al 

Comisiei de Contestaţii şi îndeplinirea atribuţiilor aferente sunt obligatorii. 

(2) Deciziile Birourilor Electorale Studenţeşti şi ale Comisiei de Contestaţii se iau cu 

majoritatea absolută a voturilor membrilor. 

Art. 22 Organizarea şi funcţionarea Birourilor Electorale Studenţeşti 

(1) Biroul Electoral Studenţesc va aduce la cunoştinţă, prin intermediul canalelor oficiale 

de comunicare ale CSUBB/CSF: 

- Calendarul de desfăşurare a procesului electoral; 

- Componenţa dosarului de candidatură, adresa la care se va depune acesta, 

precum şi termenul limită; 

- Circumscripţiile/funcţiile vacante şi câte locuri sunt alocate pentru acestea; 

- Procesul-verbal cu privire la numirea BECS, BES, BELS, a Comisiei de 

Contestaţii şi a Calendarului electoral; 

- Informaţii despre depunerea contestaţiilor (formular tip, termene de depunere 

şi soluţionare, adresa la care se pot trimite etc.) . 

(2) Biroul Electoral Studenţesc va gestiona adresa de e-mail instituţională şi/sau serviciul 

de stocare în cloud prin intermediul cărora vor fi transmise dosarele de candidatură. 

(3) Biroul Electoral Studenţesc va valida şi va afişa, prin intermediul canalelor oficiale de 

comunicare ale CSUBB/CSF, lista candidaţilor şi dosarele de candidatură ale acestora, 

asigurându-se de respectarea prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal 

ale UBB. 

( 4) Biroul Electoral Studenţesc va realiza formularele de vot pe platforma online ce asigură 

desfăşurarea votului în conformitate cu prevederile prezentului regulament, atunci când 

procesul electoral va fi derulat în format online. 

(5) Biroul Electoral Studenţesc va pune la dispoziţia studenţilor cu drept de vot un tutorial 

de utilizare a platformei de vot, atunci când procesul electoral va fi derulat în format 

online. 
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(6) Biroul Electoral Studenţesc poate propune Plenului CSUBB sau Plenului CSF, după 

caz, modificarea calendarului electoral în cazul apariţiei unor evenimente neprevăzute. 

În cazul lipsei candidaţilor pentru o circumscripţie/funcţie se va propune modificarea 

calendarului doar pentru respectiva circumscripţie/funcţie. Calendarul electoral va fi 

modificat doar cu avizul favorabil al Plenului CSUBB sau Plenului CSF, după caz. 

(7) Biroul Electoral Studenţesc va întocmi procesele-verbale aferente fiecărei 

circumscripţii/ funcţii pentru care s-au desfăşurat alegeri şi le va face publice prin 

intermediul canalelor oficiale de comunicare ale CSUBB/CSF. 

(8) Biroul Electoral Studenţesc nu poate să expliciteze prevederile Regulamentului şi nu 

deţine competenţa de a adăuga/stabili prevederi contrare. 

Art. 23 Organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Contestaţii 

(1) Comisia de Contestaţii va avea acces la adresa de e-mail instituţională şi/sau serviciul 

de stocare în cloud prin intermediul cărora vor fi transmise dosarele de candidatură. 

(2) Comisia de Contestaţii se va întruni în şedinţă pentru a soluţiona contestaţiile 

transmise. 

(3) Comisia de Contestaţii poate invalida procesele electorale pentru una sau mai multe 

circumscripţii electorale / funcţii de reprezentare în cazul în care constată, în urma 

analizării contestaţiilor, abateri de la prezentul regulament de natură să modifice 

rezultatul alegerilor. 

( 4) Rezoluţiile Comisiei de Contestaţii vor fi adoptate cu majoritate absolută a voturilor 

membrilor. 

Art. 24 Listele electorale 

(1) Lista electorală este un document care atestă posibilitatea exercitării dreptului de vot 

la scrutinul pentru care a fost întocmită şi care cuprinde studenţii arondaţi respectivei 

circumscripţii electorale. 

(2) Biroul Electoral Studentesc va solicita listele electorale de la secretariatele facultătilor , , 

cu cel puţin 7 zile înainte de data alegerilor. 
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(3) Listele electorale vor fi gestionate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul 

protecţiei datelor cu caracter personal, Politica de protecţie a datelor cu caracter personal 

a UBB şi Ghidul privind protecţia datelor cu caracter personal pe timpul desfăşurării 

algerilor reprezentanţilor studenţilor UBB. 

(4) Listele electorale vor conţine exclusiv numele studenţilor şi adresele instituţionale ale 

acestora. Ulterior încheierii procesului electoral, listele electorale vor fi distruse. 

Capitolul IV. Circumscripţii electorale şi corpuri electorale 
Art. 25 Studenţii Senatori 

(1) Fiecare student înmatriculat în cadrul UBB, de la toate formele de învăţământ (IF, ID, 

IFR), din centrul universitar Cluj-Napoca, CUUBB Reşiţa şi din extensiile universitare 

arondate facultăţii, poate candida pentru funcţia de Student Senator, pe baza încadrării în 

una dintre circumscripţiile electorale stabilite prin hotărâre a CSUBB, cu respectarea 

proporţionalităţii liniilor de studiu, a Cartei şi a regulamentelor UBB. Liniile de studiu au 

autonomie în stabilirea circumscripţiilor proprii. Pentru circumscripţiile arondate ONG

urilor pot candida studenţii membri în ONG-urile incluse în Repertoarul ONG al UBB. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea unui Student Senator este compus din totalitatea 

studenţilor din respectiva circumscripţie electorală. 

Art. 26 Studenţii consilieri 

(1) Fiecare student înmatriculat în cadrul unei facultăţi, de la toate formele de învăţământ 

(IF, ID, IFR), din centrul universitar Cluj-Napoca, CUUBB Reşiţa şi din extensiile 

universitare arondate facultăţii, poate candida pentru funcţia de student reprezentant în 

consiliul facultăţii (consilier), pe baza încadrării în una dintre circumscripţiile electorale 

stabilite prin hotărâre a CSF, în conformitate cu Hotărârile CSF, ROF CSF şi a prezentului 

regulament. Pentru circumscripţiile electorale arondate studenţilor doctoranzi nu pot 

candida, pentru a fi aleşi în Consiliul Facultăţii, studenţii doctoranzi care la data alegerilor 

se află în perioada de graţie. Pentru circumscripţiile arondate ONG-urilor pot candida 

studenţii membri în ONG-urile incluse în Repertoarul ONG al UBB. 

(2) Circumscripţiile electorale pot fi modificate în conformitate cu prevederile ROF CSF şi 

prezentului regulament, prin Hotărâre de CSF. Liniile de studiu au autonomie în 

stabilirea circumscripţiilor proprii. 
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(3) Corpul electoral pentru alegerea studentului consilier este compus din totalitatea 

studenţilor membri în circumscripţia electorală. 

Art. 27 Studenţii reprezentanţi în Consiliul Extensiei Universitare 

(1) Fiecare student înmatriculat în cadrul Extensiei Universitare, de la toate formele de 

învăţământ (IF, ID, IFR), poate candida pentru funcţia de student reprezentant în 

Consiliul Extensiei, pe baza încadrării în una dintre circumscripţiile electorale existente. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea studentului reprezentant în Consiliul Extensiei este 

compus din totalitatea studenţilor din respectiva circumscripţie electorală. 

Art. 28 Prefectul studenţilor/Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie 

(1) Fiecare reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii poate candida pentru 

funcţia de Prefect al Studenţilor. 

(2) Prefectul studenţilor reprezintă studenţii UBB în Consiliul de Administraţie al acesteia. 

(3) Prefectul studenţilor reprezintă studenţii UBB în Biroul Senatului UBB. 

(4) Corpul electoral pentru alegerea Prefectului Studenţilor este compus din totalitatea 

Studenţilor Senatori ai Universităţii. 

Art. 29 Secretarul General al Consiliului 

(1) Fiecare reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii poate candida pentru 

funcţia de Secretar General al Consiliului. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea Secretarului General este compus din totalitatea 

studentilor senatori ai Universitătii. 
' ' 

Art. 30 Subprefecţii liniilor de studiu 

(1) Fiecare reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii poate candida pentru 

funcţia de Subprefect al liniei sale de studiu, studentul senator reprezentant al studenţilor 

doctoranzi poate candida pentru funcţia de Subprefect al Liniei de Studiu cu predare în 

limba în care îşi urmează studiile doctorale. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea Subprefectului unei linii de studiu este compus din 

totalitatea Studenţilor Senatori ai respectivei linii de studiu. 
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(3) Dacă linia de studiu este reprezentată de mai puţin de 3 senatori, corpul electoral este 

compus din totalitatea studenţilor consilieri (membri în Consiliile Facultăţilor) şi senatori 

ai liniei de studiu. 

(4) Studentul Senator reprezentant al studenţilor doctoranzi va fi inclus în corpul electoral 

pentru alegerea Subprefectului liniei de studiu cu predare în limba în care îşi urmează 

studiile doctorale. 

Art. 31 Prim-Cancelarul Studenţilor 

(1) Fiecare Student Cancelar poate candida pentru funcţia de Prim-Cancelar al 

Studenţilor. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea Prim-Cancelarului este compus din totalitatea 

Studenţilor Cancelari ai Universităţii. 

Art. 32 Studen.tul Cancelar 

(1) Fiecare student reprezentant în Consiliul Facultăţii (membru cu drept de vot în 

Consiliul Facultăţii) poate candida pentru funcţia de Student Cancelar în cadrul 

respectivei facultăţi. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea Studentului Cancelar este compus din totalitatea 

studenţilor consilieri (membri cu drept de vot în Consiliul Facultăţii). 

Art. 33 Student doctorand membru în Consiliul Şcolii Doctorale 

(1) Fiecare persoană care deţine calitatea de student doctorand al unei şcoli doctorale 

poate candida pentru funcţia de membru în Consiliul Şcolii Doctorale respective, în 

conformitate cu ROF CSF. Nu pot candida pentru a fi aleşi în Consiliul Şcolii Doctorale 

studenţii doctoranzi care la data alegerilor se află în perioada de graţie. Circumscripţia 

electorală cuprinde toţi studenţii doctoranzi ai respectivei şcoli doctorale, inclusiv cei 

aflaţi în prelungire de studii, cu excepţia celor aflaţi în perioada de graţie. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea studentului doctorand reprezentant în Consiliul 

Şcolii Doctorale este compus din totalitatea studenţilor doctoranzi, membri în 

circumscripţia electorală. 

Art. 34 Studenţii doctoranzi membri în CSUD 

(1) Fiecare persoană care deţine calitatea de student doctorand al unei şcoli doctorale din 

cadrul UBB poate candida pentru funcţia de student doctorand reprezentant în CSUD, în 
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conformitate cu prezentul regulament, Metodologia de organizare a alegerilor şi 

desemnare a membrilor CSUD de la 1.0.S.U.D UBB, regulamentele şi Carta UBB în baza 

încadrării în una dintre circumscripţiile electorale existente. Circumscripţiile electorale 

vor cuprinde toţi studenţii doctoranzi ai şcolilor doctorale din UBB, inclusiv cei aflaţi în 

prelungire de studii, cu excepţia celor aflaţi în perioada de graţie. Nu pot candida pentru 

a fi aleşi în CSUD studenţii doctoranzi care la data alegerilor se află în perioada de graţie. 

(2) Studenţii doctoranzi reprezentanţi în CSUD vor fi aleşi prin votul corpului electoral, 

acesta fiind compus din totalitatea studenţilor doctoranzi, membri în circumscripţia 

electorală. Circumscripţiile electorale vor fi constituite prin Hotărâre de Senat la 

propunerea CSUBB. 

Art. 35 Student membru în Consiliul Liniei de Studiu 

Liniile de studiu organizează alegeri pentru studenţii reprezentanţi în Consiliul Liniei de 

Studiu în conformitate cu propriile regulamente. 

Art. 36 Student membru în Comisiile Universităţii 

(1) Reprezentanţii studenţilor din CSUBB în Comisiile Universităţii vor fi delegaţi prin 

votul membrilor cu drept de vot ai Plenului CSUBB, din totalitatea membrilor Plenului 

care şi-au anunţat dorinţa/intenţia de a face parte din respectivele comisii, cu respectarea 

principiilor proporţionalităţii şi reprezentării echitabile ale liniilor de studii, în 

conformitate cu prezentul regulament, ROF CSUBB, regulamentele universităţii şi Carta 

UBB. 

(2) Reprezentantul/reprezentanţii studenţilor în Comisia de Etică a UBB va/vor fi 

delegat/delegaţi prin votul membrilor cu drept de vot ai Plenului CSUBB, din totalitatea 

studenţilor UBB care şi-au anunţat dorinţa/intenţia de a face parte din această comisie, în 

conformitate cu prezentul regulament, ROF CSUBB, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de Etică a UBB şi Carta UBB. Studenţii Senatori, respectiv membrii 

BC CSUBB nu au dreptul de a candida pentru această funcţie. 

Art. 37 Student membru în Comisiile Senatului 

(1) Reprezentanţii studenţilor în Comisiile permanente ale Senatului Universităţii vor fi 

desemnaţi de către Senatul Universităţii, la propunerea BC CSUBB, în funcţie de locurile 

disponibile, pe baza opţiunii şi competenţelor acestora în domeniul de activitate a 

comisiei în conformitate cu prezentul regulament, ROF CSUBB şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Senatului UBB. 
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(2) Reprezentanţii studenţilor în Comisiile temporare ale Senatului Universităţii vor fi 

desemnaţi de către Senatul Universităţii, cu avizul favorabil al Plenului CSUBB, la 

propunerea Prefectului Studenţilor. 

Art. 38 Student membru în Comisiile Consiliului Facultătii 
' 

Reprezentanţii studenţilor în Comisiile permanente şi/sau temporare ale Consiliului 

Facultăţii vor fi desemnaţi prin avizul favorabil al Plenului CSF, la propunerea 

Studentului Cancelar, pe baza opţiunii şi competenţelor acestora în domeniul de activitate 

a comisiei, în conformitate cu prezentul regulament, ROF CSF şi ROF al respectivei 

facultăţi. 

Art. 39 Membrii Comisiei de Administrare a Căminelor si Cantinelor Studentesti (în 
' ' ' 

continuare CACCS) şi Reprezentantul de campus 

(1) Componenţa numerică a CACCS va fi de 7 membri, printre care Prefectul Studenţilor, 

Reprezentantul de campus, respectiv alţi 5 membri desemnaţi, la începutul anului 

universitar, din totalitatea membrilor Plenului care şi-au anunţat dorinţa/intenţia de a face 

parte din CACCS, prin avizul favorabil al Plenului CSUBB. Fiecare linie de studiu din 

UBB va fi reprezentată în cadrul CACCS de cel puţin un membru. Prin excepţie, în cazul 

în care nu există candidaţi din partea unei linii de studiu, va putea candida totalitatea 

membrilor Plenului CSUBB din cadrul celorlalte linii de studiu. 

(2) Fiecare membru al plenului CSUBB care beneficiază de cazare în campusul Haşdeu 

UBB poate candida pentru funcţia de Reprezentant de campus. 

(3) Corpul electoral pentru alegerea Reprezentantului de campus este compus din 

totalitatea membrilor Plenului CSUBB. 

Art. 40 Preşedintele şi membrii Comitetelor de administrare a căminelor 

(1) Reprezentanţii studenţilor în Comitetele de administrare a căminelor vor fi desemnaţi 

de către Studenţii Senatori ai liniilor de studiu din facultăţile în care sunt înmatriculaţi, în 

urma consultării cu Studenţii Cancelari ai respectivelor facultăţi, în conformitate cu 

prezentul regulament, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor 

studenţeşti. 
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(2) Preşedintele Comitetului de administrare a căminului va fi desemnat prin avizul 

favorabil al CACCS, la prima şedinţă a acesteia, la începutul fiecărui an universitar. 

Art. 41 Reprezentantul de an 

(1) Fiecare student poate candida pentru funcţia de reprezentant de an al anului de studiu 

în care este înmatriculat. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea reprezentantului de an este compus din totalitatea 

studenţilor înmatriculaţi în respectivul an de studiu. 

Art. 42 Reprezentantul de serie 

(1) Fiecare student poate candida pentru funcţia de reprezentant de serie al seriei de 

studiu în care este înmatriculat, acolo unde se organizează alegeri pentru această funcţie 

conform ROF CSF. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea reprezentantului de serie este compus din totalitatea 

studenţilor înmatriculaţi în respectiva serie. 

Art. 43 Reprezentantul de grupă 

(1) Fiecare student poate candida pentru funcţia de reprezentant de grupă al grupei de 

studiu în care este înmatriculat, acolo unde se organizează alegeri pentru această funcţie 

conform ROF CSF. 

(2) Corpul electoral pentru alegerea reprezentantului de grupă este compus din totalitatea 

studenţilor înmatriculaţi în respectiva grupă. 

Capitolul V. Procedură de vot 
Art. 44 Exercitarea dreptului de vot şi platforme utilizate 

(1) Procedura de vot în cadrul procesului de alegeri reprezintă exercitarea dreptului de 

vot, care este universal, direct şi secret, exprimat pe buletin de vot online pentru alegerea 

studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii, respectiv online 

sau fizic, pentru restul categoriilor de reprezentanţi, în conformitate cu hotărârea 

autorităţii organizatoare. 

(2) Au drept de vot toţi studenţii înmatriculaţi în cadrul UBB nivel licenţă, master, 

doctorat, de la toate formele de învăţământ (IF, ID, IFR), din centrul universitar Cluj-
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Napoca, CUUBB Reşiţa şi din extensiile universitare arondate facultăţii, încadraţi în 

circumscripţii electorale, indiferent de forma de finanţare, excepţie făcând studenţii 

înmatriculaţi prin intermediul unor mobilităţi de studiu sau altor programe şi/sau 

acorduri pentru o perioadă mai scurtă decât durata programului de studiu în cadrul 

căruia este derulat procesul electoral. Au drept de vot, pentru alegerea studentului 

reprezentant în cadrul circumscripţiilor arondate ONG-urilor, studenţii membri în ONG

urile incluse în Repertoarul ONG al UBB. 

(3) Platformele utilizate în vederea facilitării exercitării dreptului de vot vor asigura: 

- caracterul secret al votului, 

- posibilitatea verificării înregistrării corecte a propriului vot, la orice moment 

ulterior votului şi până în momentul validării rezultatelor alegerilor, 

- posibilitatea auditării externe a sistemului. 

(4) Buletinele de vot online vor avea în mod obligatoriu opţiunea „abţinere". 

Art. 45 Campania electorală 

(1) Campania electorală face referire la toate acţiunile prin care se indică/ se sugerează 

alegătorului o opţiune de vot. 

(2) Candidaţii nu au dreptul să realizeze campanie electorală în ziua votului. 

(3) ONG-urile studenţeşti precum şi alte structuri sau entităţi din cadrul UBB nu au 

dreptul să facă campanie electorală în ziua votului. 

(4) Studenţii pot fi invitaţi să îşi exercite dreptul la vot, fără a fi realizată campanie 

electorală. 

(5) Candidaţii nu au dreptul să se implice în procesul de comunicare a informaţiilor cu 

referire la procesele electorale realizate, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare 

ale CSUBB sau CSF. 

Art. 46 Desfăşurarea votului 

(1) Procedura de vot pentru alegerile studenţilor reprezentanţi va începe şi se va încheia 

la ora stabilită în Calendarul Electoral. În cazul apariţiei unor erori sau altor evenimente 

imprevizibile, Biroul Electoral Studenţesc poate prelungi intervalul orar dedicat 

exercitării dreptului de vot. Procedura de vot va fi derulată într-un interval de minimum 

8 ore. 
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(2) Toţi membrii Biroului Electoral Studenţesc vor fi prezenţi pe perioada întregului 

interval orar dedicat exercitării dreptului de vot în cadrul incintei stabilite pentru 

monitorizarea procedurii de vot. 

(3) Pe parcursul derulării proceselor electorale sunt interzise atacurile personale sau 

afirmaţiile defăimătoare la adresa candidaţilor în conformitate cu Codul de Etică şi 

deontologie profesională al UBB, Ghidul pentru combaterea discriminării şi Ghidul 

pentru egalitatea de gen ale UBB. Încălcarea acestei prevederi va fi sancţionată în 

conformitate cu Regulamentul Comisiei de etică UBB. 

( 4) Pe parcursul zilei de vot, biroul electoral poate aduce la cunoştinţă prin intermediul 

canalelor oficiale de comunicare prezenţa alegătorilor la vot în vederea încurajării creşterii 

acesteia. Listele cuprinzând persoanele care au votat nu vor fi supuse publicităţii. 

(5) Calitatea de student a membrilor corpului electoral va fi confirmată exclusiv prin 

intermediul adresei instituţionale, în cazul alegerilor desfăşurate prin intermediul 

platformelor online. 

(6) Generarea rezultatelor procedurii de vot se va realiza în prezenţa observatorilor. 

Art. 47 Observatori 

Orice membru al comunităţii UBB poate solicita să fie membru observator, adresând în 

acest sens o cerere către BECS, BES sau BELS, cu minimum 2 zile înainte de data 

desfăşurării procedurii de vot. 

Art. 48 Stabilirea rezultatelor alegerilor 

(1) Sunt declaraţi aleşi în funcţiile de reprezentare studenţească menţionate la art. 10, în 

limita locurilor disponibile, candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturik 

valabil exprimate. 

(2) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin acelaşi număr de voturi pentru ultima poziţie 
eligibilă, se organizează un alt tur de alegeri, cu participarea respectivilor candidaţi. 

(3) În cazul circumscripţiilor cu 2 sau mai multe locuri, studenţii îşi pot exprima oricâte 

opţiuni de vot, între 1 şi numărul maxim de locuri disponibile, alocate circumscripţiei 

respective, pe un singur buletin de vot. 

18 



Capitolul VI. Cvorumuri electorale 
Art. 49 Stabilirea cvorumurilor electorale 

(1) În cazul alegerilor pentru funcţiile de conducere în CSUBB cvorumul de prezenţă este 

de 50% plus unu din totalul membrilor corpului electoral. 

(2) În cazul alegerilor pentru funcţiile menţionate la art. 10, lit. a), d), e), f), g), nu există 

cvorum de prezenţă. 

(3) În cazul alegerilor pentru funcţiile menţionate la art. 10, lit. b ), c), i), j), k), 1), m), n), 

cvorumul de prezenţă este de 50% plus unu din totalul membrilor corpului electoral. 

Art. 50 Reluarea procedurii de vot 

Dacă la prima convocare a corpului electoral nu se întruneşte cvorumul, procedura de vot 

se va relua în maximum 7 zile lucrătoare, aceasta va putea hotărî indiferent de numărul 

celor prezenţi şi va hotărî prin majoritate simplă a celor prezenţi ( cel mai mare număr de 

voturi în favoarea unui candidat, din totalul celor exprimate). 

Capitolul VII. Procedură de contestaţii 
Art. 51 Depunerea contestaţiilor cu referire la procesele electorale 

(1) Au dreptul să depună contestaţii candidaţii şi membrii corpului electoral din cadrul 

circumscripţiei în care are loc procesul electoral. 

(2) Contestaţiile pentru alegerile desfăşurate la nivel de facultate vor fi adresate Comisiei 

de Contestaţii constituită pe lângă BELS. 

(3) Contestaţiile pentru alegerile desfăşurate la nivel de universitate sau extensie 

universitară vor fi adresate Comisiei de Contestaţii constituită pe lângă BECS sau BES, 

după caz. 

(4) Perioada dedicată depunerii contestaţiilor va fi de 24 de ore de la afişarea rezultatelor 

iniţiale pentru toate categoriile de alegeri, aceasta va fi stabilită în Calendarul Electoral. 

(5) Contestaţiile se vor putea depune online, completând formularul pentru contestaţie 

prin intermediul canalelor oficiale de comunicare puse la dispoziţie de către Biroul 

Electoral Studenţesc. 
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Art. 52 Solutionarea contestatiilor , , 

(1) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maximum 24 de ore de la încheierea 

perioadei de depunere a acestora. 

(2) Rezultatele finale vor fi făcute publice doar după soluţionarea tuturor contestaţiilor şi 

transmiterii răspunsurilor la acestea. 

Capitolul VIII. Calendar electoral 
Art. 53 Stabilirea calendarului electoral 

(1) Calendarul electoral pentru funcţiile de reprezentare de la nivelul Universităţii şi al 

extensiilor universitare arondate facultăţii va fi stabilit printr-o hotărâre a CSUBB. 

(2) Calendarul electoral pentru funcţiile de reprezentare de la nivelul facultăţilor va fi 

stabilit printr-o hotărâre a fiecărui CSF. 

(3) Procesul electoral nu se poate derula pe perioada vacanţelor universitare şi a sesiunilor 

de examinare. Prin excepţie, procesul electoral se poate derula inclusiv pe perioada 

vacanţelor universitare şi a sesiunilor de examinare dacă calendarul de alegeri generale 

al Universităţii pentru constituirea noilor structuri de conducere impune acest lucru. 

( 4) Calendarul electoral poate fi modificat la propunerea Biroului Electoral Studenţesc şi 

cu avizul structurii care are prerogativa stabilirii şi modificării acestuia, în cazul apariţiei 

unor evenimente neprevăzute şi/sau lipsei candidaţilor pentru una dintre circumscripţiile 

vacante. 

(5) Procesul electoral pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor va începe în 

maximum 35 de zile de la începerea anului universitar pentru funcţiile vacante în acel 

moment. 

(6) Procesul electoral pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor pe parcursul anului 

universitar va începe cu cel mult 30 de zile înaintea încheierii mandatului studentului 

reprezentant care a deţinut funcţia de reprezentare până în acel moment. 

(7) Procesul electoral pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor pe parcursul anului 

universitar pentru funcţiile rămase vacante, prin pierderea calităţii de student 
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reprezentant a studentului care a deţinut funcţia de reprezentare până în acel moment, va 

începe în termen de maximum 30 de zile de la vacantarea funcţiei. 

Art. 54 Etapele calendarului electoral 

Calendarul electoral va include următoarele etape: 

a. Afişarea calendarului şi a locurilor disponibile pentru fiecare circumscripţie; 

b. Depunerea dosarelor de candidatură; (Acestei etapei se vor aloca minimum 5 zile 

calendaristice pentru alegerea studenţilor senatori şi între 3 şi 7 zile pentru restul 

funcţiilor menţionate la art. 10.) 

c. Validarea candidaturilor; 

d. Campania de promovare; (Acestei etape i se vor aloca minimum 5 zile 

calendaristice pentru alegerea studenţilor senatori şi între 3 şi 5 zile pentru restul 

funcţiilor menţionate la art. 10, pentru funcţiile de reprezentare care necesită votul 

Plenului CSUBB această etapă este opţională.) 

e. Derularea procedurii de vot; 

f. Afişarea rezultatelor iniţiale; 

g. Procedura de contestaţii; 

h. Afişarea rezultatelor finale; 

Capitolul IX. Dosar de candidatură 
Art. 55 Modul de depunere a dosarului de candidatură 

(1) Candidaţii pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. a), f), g), vor 

depune dosarul de candidatură, în format electronic, prin intermediul platformelor puse 

la dispoziţie de către BECS pe canalele oficiale de comunicare, conform calendarului 

electoral. 

(2) Candidaţii pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. c), j), k), respectiv 

funcţiile de conducere din cadrul CSUBB, vor depune dosarul de candidatură, în format 

electronic, prin intermediul platformelor puse la dispoziţie de către BES sau CACCS, 

după caz, pe canalele oficiale de comunicare, conform calendarului electoral. 

(3) Candidaţii pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. d), e), 1), m), n), 

vor depune dosarul de candidatură, în format electronic, prin intermediul platformelor 

puse la dispoziţie de către BELS pe canalele oficiale de comunicare, conform calendarului 

electoral. 
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Art. 56 Componenţa dosarului de candidatură 

Dosarul de candidatură va cuprinde: 

(1) Copie după adeverinţa care atestă calitatea de student din care rezultă apartenenţa la 

circumscripţia pentru care se candidează; 

(2) Copie după adeverinţa care atestă calitatea de membru activ al unei organizaţii 

studenţeşti din Repertoarul ONG-urilor UBB, pentru candidaţii încadraţi în una dintre 

circumscripţiile aferente organizaţiilor studenţeşti; 

(3) Proiectul de candidatură/planul de acţiune pentru mandatul respectiv; 

CSF poate decide renunţarea la componenta dosarului de candidatură menţionată în 

alineatul 3 pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. 1), m), n); 

(4) Curriculum Vitae; 

(5) Declaraţia de candidatură; 

Art. 57 Gestionarea actelor ce conţin date personale 

Copiile actelor menţonate la alineatul 1 şi 2 nu vor fi supuse publicităţii, acestea vor fi 

utilizate doar de către Biroul Electoral Studenţesc în vederea validării dosarului de 

candidatură. 

Art. 58 Invalidarea dosarelor de candidatură 

Dosarele de candidatură care nu conţin toate documentele menţionate la art. 56 sau care 

sunt trimise după termenul limită vor fi invalidate, iar candidaţii vor fi respinşi. 

Capitolul X. Mandate 
Art. 59 Stabilirea mandatelor de reprezentare studenţească 

(1) Mandatul de reprezentare studenţească este perioada în care un student, desemnat 

prin vot sau prin delegare, la nivelul unei structuri de reprezentare din cadrul UBB, 

exercită atribuţiile funcţiei de reprezentare pentru care a fost ales. 

(2) Numărul mandatelor parţiale ale unui reprezentant al studenţilor nu poate fi limitat 

în cadrul perioadei maxime de reprezentare de 4 ani. Totalitatea mandatelor parţiale 

deţinute, în perioada în care studentul a fost înmatriculat în programul de studiu arondat 

circumscripţiei electorale reprezentate de acesta şi a deţinut calitatea de reprezentant al 

studenţilor nu va depăşi perioada maximă de reprezentare de 4 ani, pentru studenţii 

reprezentanţi în Consiliul Facultăţii, Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii. 
22 



Art. 60 Atribuirea, validarea şi începutul exercitării mandatelor de reprezentare 

(1) Fiecărui candidat electoral care a întrunit cel mai mare număr de voturi, pentru 

fiecare funcţie de reprezentare, pentru care se organizează alegeri studenţeşti, îi va fi 

atribuit un mandat electoral. 

(2) Validarea mandatelor se va realiza la prima şedinţă a structurii de reprezentare din 

momentul afişării rezultatelor finale ale procesului electoral pentru funcţiile de 

reprezentare menţionate la art. 10. lit. a), b ), d), e), f), g), i). Pentru restul funcţiilor de 

reprezentare nu este necesară validarea mandatelor. 

Art. 61 Durata mandatelor de reprezentare 

(1) Durata mandatului pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. a), b), 

c), d), e), f), g), h) i), este de 2 ani, cu condiţia respectării mandatului legislaturii în care a 

fost ales studentul reprezentant; 

(2) Durata mandatului pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. j), k), 

este de 1 an; 

(3) Durata mandatului pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. 1), m), 

n), este echivalentă cu durata programului de studii, arondat circumscripţiei electorale, 

în cadrul căruia este înmatriculat studentul reprezentant. 

(4) Durata mandatului pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 11, este de 2 

ani, cu condiţia respectării mandatului legislaturii în care a fost ales studentul 

reprezentant; 

Art. 62 Durata însumată a mandatelor 

(1) Durata însumată a mandatelor de reprezentare deţinute de către un student nu poate 

depăşi 4 ani pentru funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. a), b), c), g), h), j), 

respectiv art. 11, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile 

acestora; 

(2) În cazul în care studentul exercită simultan mai multe funcţii de reprezentare 

menţionate la art. 10 şi 11, perioada mandatelor nu se cumulează; 

(3) Exercitarea mandatelor aferente funcţiilor de reprezentare menţionate la art. 10, lit. j), 

respectiv art. 11 sunt condiţionate de deţinerea funcţiilor de Student Senator sau Student 

Cancelar, după caz, şi încetează de drept în momentul pierderii calităţii de Student 
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Senator sau Student Cancelar. Reluarea deţinerii acestor funcţii de reprezentare se va 

realiza prin derularea unui nou proces electoral; 

(4) Un student poate ocupa una dintre funcţiile de reprezentare menţionate la art. 10, lit. 

e), f), k), 1), m), n), fără limită de mandate; 

Art. 63 Exercitarea, încetarea şi monitorizarea respectării duratei mandatelor 

(1) Pentru monitorizarea respectării duratei mandatului de reprezentare, Secretarul 

General CSUBB va realiza şi va gestiona o arhivă cu reprezentanţii studenţilor 

menţionaţi la art. 10, lit. a), b), c), f), g), j). 

(2) CSUBB va constata încetarea mandatelor la termen sau din alte motive, menţionate 

în prezentul regulament şi ROF CSUBB şi va derula un nou proces electoral. 

(3) Pentru monitorizarea respectării duratei mandatului de reprezentare, Studentul 

Cancelar va realiza şi va gestiona o arhivă cu reprezentanţii studenţilor menţionaţi la art. 

10, lit. d), e). 

(4) CSF va constata încetarea mandatelor la termen sau din alte motive, menţionate în 

prezentul regulament şi ROF CSUBB şi/sau ROF CSF şi va derula un nou proces 

electoral. 

(5) În vederea respectării încadrării în durata unui mandat de 2 ani, respectiv în perioada 

maximă de reprezentare de 4 ani, se vor lua în considerare toate perioadele în care 

studentul a fost înmatriculat în programul de studiu arondat circumscripţiei electorale 

reprezentate de acesta şi a deţinut calitatea de reprezentant al studenţilor în conformitate 

cu art. 59, alin. 2. 

(6) Exercitarea mandatelor de reprezentare va începe din momentul validării acestora în 

cadrul şedinţei structurii de reprezentare sau în momentul afişării rezultatelor finale, în 

cazul funcţiilor care nu sunt supuse validării. 

(7) Exercitarea mandatelor de reprezentare se va încheia la termen sau prin pierderea 

calităţii de membru al structurilor de reprezentare în conformitate cu prevederile ROF 

CSUBB. 
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Capitolul XI. Dispoziţii finale 
Art. 64 Aprobarea regulamentului 

Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul 

Universităţii. 

Art. 65 Abrogarea dispoziţiilor contrare 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziţii contrare 

cuprinse în regulamente ale UBB. 

Art. 66 Modificarea sau abrogarea regulamentului 

Prezentul regulament poate fi abrogat sau modificat prin hotărâre a Senatului 

Universităţii cu avizul consultativ al CSUBB. 

Prese dinte 

ttf . univ. dr. Flo · 

I 
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