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PROCEDURA DE ALEGERE A REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR  

ÎN SENATUL UNIVERSITAR ŞI ÎN CONSILIUL FACULTĂŢILOR 
 

Capitolul I. Dispoziţii generale 
Art. 1.  
(1) Senatul universitar este structura de conducere colegială a Universităţii, 

condus de un Preşedinte.  
(2) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt 

for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii. 
(3) Procedura de alegere a senatului universitar se bazează pe principiul 

reprezentativităţii. 
(4) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi 

din 25% reprezentanţi ai studenţilor. 
(5) Toţi membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi, prin votul 

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, 
respectiv al tuturor studenţilor.  

(6) Componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre 
didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor 
didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii 
studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii; 

(7) Pentru organizarea scrutinului în vederea desemnării studenţilor în Senatul 
universităţii şi Consiliul facultăţii, se va constitui Comitetul studenţesc de organizare 
a alegerilor pentru Senatul universitar şi Consiliului facultăţii. Componenţa acestui 
comitet va fi stabilită de organizaţiile studenţeşti şi adusă la cunoştinţa Biroului 
Senatului universitar care va aproba prin vot. 

(8) Facultăţile vor înştiinţa Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor 
pentru Senatul universitar şi Consiliul facultăţii cu privire la numărul de mandate 
pentru studenţi, care au fost atribuite de Senat fiecărei facultăţi pentru Senatul 
universitar şi câte mandate pentru studenţi care au fost atribuite de Senat fiecărei 
facultăţi pentru Consiliul facultăţii. 

 
Capitolul II. Candidaturile studenţilor pentru obţinerea unui mandat  

în Senatul universitar şi Consiliul facultăţilor  
Art. 2. 
(1) Candidaturile pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar şi în 

Consiliul facultăţilor, pentru studenţi sunt uninominale pe liste.  
(2) La alegerile pentru desemnarea studenţilor membri ai Senatului universitar şi 

ai Consiliului facultăţii pot candida orice student indiferent de ciclul de studii, din 
cadrul facultăţii respective, în limita normei de reprezentare. 

Art. 3.  
Studenţii, care candidează pentru un mandat în Senatul universitar sau în 

Consiliul facultăţii, vor depune, în acest sens, o cerere la Comitetul studenţesc de 
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organizare a alegerilor pentru Senatul universitar şi Consiliul facultăţii, unde îşi 
desfăşoară activitatea, cu 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor. 

(2) Candidaturile vor fi validate de către Comisia de organizare a alegerilor 
pentru Consiliul facultăţii. 

(3) Orice persoană nemulţumită poate adresa Biroului Senatului universitar o 
contestaţie. Hotărârea Biroului Senatului este definitivă.  

(4) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar sau în 
Consiliul facultăţii studenţii, care împlinesc la data organizării alegerilor vârsta de 
pensionare. 

(5) Nu se pot înscrie pe liste pentru a candida în vederea obţinerii unui mandat 
în Senatul universitar sau în Consiliul facultăţii persoanele ale căror soţi, afini sau 
rude până la gradul al III-lea sunt candidate pe liste, sunt incompatibile sau sunt în 
conflicte de interese potrivit Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, Cartei universităţii şi 
Codului de etică şi deontologie universitară. 

(6) Nu pot candida pentru obţinerea unui mandat în Senatul universitar sau în 
Consiliul facultăţii persoanele condamnate definitiv pentru fapte în legătură cu 
serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.  

  
Capitolul III. Organizarea campaniei de informare 
Art. 4. 
(1) Senatul universităţii stabileşte data alegerilor studenţeşti pentru un mandat în 

Senatul universitar şi în Consiliul facultăţii precum şi locaţia unde se va desfăşura 
alegerile respective.  

(2) Cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea scrutinului de vot, vor fi 
organizate informări şi dezbateri publice privind modalitatea de exercitare a votului. 

(3) Conducerea organizaţiilor studenţeşti sunt responsabile cu organizarea 
campaniei de informare cu privire la:  

- data şi obiectul alegerilor; 
- cine participă la vot; 
- locaţia în care se va exercita dreptul la vot. 
(4) La fiecare dezbatere se realizează un borderou de prezenţă. 
(5) Universitatea „Constantin Brâncoveanu” va afişa pe site-ul propriu data şi 

locul desfăşurării acestor alegeri.  
 
Capitolul IV. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senatul 

universitar şi Consiliul facultăţii 

Secţiunea I. Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru Senatul 
universitar şi Consiliul facultăţii 

Art. 5.  
(1) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru Senatul universitar şi 

Consiliul facultăţii se va constitui, prin acordul organizaţiilor studenţeşti. Componenţa 
acestui comitet va fi adusă la cunoştinţa Biroului Senatului universitar care o va aproba 
prin vot.  
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(2) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru Senatul universitar şi 
Consiliul facultăţii este compus din 3 membrii. 

 (3) Studenţii care fac parte din Comitet nu pot candida pentru obţinerea unui 
mandat în Senatul universitar sau în Consiliul facultăţii.  

(4) În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnaţi în Comitetul 
studenţesc de organizare a alegerilor, aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele 
Comitetului şi locţiitorul acesteia, consemnând alegerea făcută într-un proces-verbal. 

(5) În cazul în care, un membru al Comitetului studenţesc devine incompatibil 
sau incapabil pentru a îşi desfăşura activitatea va fi înlocuit prin votul Biroului 
Senatului la propunerea organizaţiilor studenţeşti. 

(6) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Comitetului este 
obligatorie.  

(7) Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, 
după caz. 

(8) Comitetul lucrează în prezenţa majorităţii membrilor lui şi ia decizii cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi.  

(9) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 
Art. 6.  
Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi 

consiliul facultăţilor are următoarele atribuţii:  
- validează candidaturile studenţilor per facultate, atât pentru Senatul universitar 

dar şi pentru Consiliul facultăţii;  
- verifică listele electorale; 
- organizează scrutinul propriu-zis pentru studenţi; 
- desemnează membrii Birourilor secţiilor de votare; 
- numără şi centralizează voturile valide;  
- întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului studenţesc; 
- înaintează rezultatele alegerilor senatului în funcţie pentru validarea acestora. 

Secţiunea II. Secţiile de votare şi Birourile electorale ale secţiilor de votare 
Art. 7. 
(1) Senatul universitar stabileşte data alegerilor şi locaţia secţiilor de votare. 
(2) Secţiile de votare pentru alegerile studenţeşti vor fi înfiinţate la Piteşti, Brăila 

şi Râmnicu Vâlcea. Pentru fiecare facultate se va constitui câte un Birou electoral al 
secţiei de votare şi o secţie de votare. 

(3) Secţia de votare este prevăzută cu cabine de vot în număr suficient pentru 
numărul de votanţi înscrişi pe listele de vot. 

Art. 8. 
(1)  Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi 

consiliul facultăţilor desemnează prin vot, cu 5 zile înaintea datei alegerilor, câte un 
Birou electoral al secţiei de votare, format din 3 studenţi, nominalizaţi de organizaţiile 
studenţeşti, pentru fiecare facultate în parte.  

(2) Biroul electoral al secţiei de votare este constituit din studenţi cu drept de vot. 
(3) Studenţii, care sunt membri în Biroul electoral nu pot candida pentru 

obţinerea unui mandat în senatul universitar sau în consiliul facultăţii. 
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(4) În cazul în care, un membru al Biroului secţiei de votare devine incompatibil 
sau incapabil pentru a îşi desfăşura activitatea, va fi înlocuit prin votul Comitetului 
studenţesc de organizarea alegerilor la propunerea organizaţiilor studenţeşti. 

(5) Constituirea fiecărui biroului electoral al secţiei de votare se consemnează 
într-un proces-verbal care constituie actul de învestire. 

(6) În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnaţi în biroul electoral 
al secţiei de votare aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele biroului electoral 
şi locţiitorul acestuia. 

(7) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral al 
secţiei de votare este obligatorie.  

(8) Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, 
după caz. 

(9) Biroul electoral al secţiei de votare lucrează în prezenţa majorităţii 
membrilor lui şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  

(10) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 

Secţiunea III. Listele electorale 
Art. 9. 
(1) Au drept de vot toţi studenţii indiferent de ciclul de studii, din cadrul fiecărei 

facultăţii. 
(2) Persoanele cu drept de vot vor fi înscrise pe listele de vot. 
(3) Listele cu studenţii cu drept de vot şi tabelele electorale sunt întocmite şi 

înaintate de fiecare facultate, Comitetului studenţesc de organizare a alegerilor 
pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor. Tabelele electorale au în plus de 
datele din listele electorale, o rubrică privind semnătura alegătorului. 

Art. 10. 
(1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot. 
(2) Listele de vot conţin:  
- numărul curent;  
- numele şi prenumele studentului;  
- codul numeric personal;  
- facultatea din care face parte. 
(3) Afişarea listelor de vot se face de către facultăţi, cu cel puţin 10 zile 

calendaristice înaintea exercitării votului, la sediul secţiei de votare şi la sediul 
facultăţilor. 

(4) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot.  
(5) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori 

din listele electorale se fac la Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru 
senatul universitar şi consiliul facultăţilor, acesta fiind obligat să se pronunţe în cel 
mult 24 de ore de la înregistrarea întâmpinării. 

(6) Cu 3 zile înainte de data de organizare a alegerilor nu se mai fac modificări 
ale listelor de vot. 

Secţiunea IV. Buletinele de vot 
Art. 11. 
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(1) Buletinele de vot sunt tipărite prin grija Comitetul studenţesc de organizare a 
alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor. Buletinele de vot se 
tipăresc pe facultăţi.  Se tipăresc un număr de buletine de vot mai mare cu 5% decât 
numărul alegătorilor înscrişi pe liste. 

(2) Pe un buletin de vot se trec toţi candidaţii validaţi de către Comitet, pentru 
Senatul universitar, întocmindu-se astfel o listă de candidaţi studenţi pe fiecare 
facultate, iar în dreptul fiecărui candidat se face un pătrat. Ordinea pe buletinele de 
vot se face prin tragere la sorţi. 

(3) Pe al doilea buletin de vot se trec candidaţii validaţi pentru Consiliul 
facultăţii, întocmindu-se astfel o listă de candidaţi pe fiecare facultate, iar în dreptul 
fiecărui candidat se face un pătrat. 

(4) Pe verso buletinelor de vot se aplică ştampila de control al Comitetului 
studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor. 

Secţiunea V. Ştampilele necesare votării 
Art. 12. 
(1) Confecţionarea şi gestionarea ştampilelor este responsabilitatea Comitetului 

studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor. 
(2) Formatul şi numărul ştampilelor se va aproba de către Senatul universitar. 
(3) Formatul ştampilelor de vot va fi de dimensiune mai mică decât pătratele 

tipărite pe buletinele de vot. 
(4) Pe ştampilele de vot se va inscripţiona cuvântul "VOTAT", scris cu 

majuscule.  
(5) Se va confecţiona o ştampilă pentru Comitetul studenţesc de organizare a 

alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor. 
(6) Se va confecţiona câte o ştampilă de control pentru fiecare Birou electoral al 

secţiei de votare. 
(7) Se va confecţiona câte o ştampilă dreptunghiulară cu menţiunea ANULAT 

pentru fiecare Birou electoral al secţiei de votare. 

Secţiunea VI. Exercitarea dreptului de vot 
Art. 13. 
(1) Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 8.00-20.00. 
(2)  Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar 

şi consiliul facultăţilor şi Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile 
cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

(3) Cu o zi înainte de data desfăşurării alegerilor membrii Birourilor electorale 
primesc cu proces-verbal de la Comitetul studenţesc: buletinele de vot şi răspund de 
gestionarea lor; ştampilele cu menţiunea „VOTAT” şi ştampila cu menţiunea 
ANULAT; ştampila de control a Biroului electoral; tabelele electorale care au în plus 
de datele din listele electorale, o rubrică privind semnătura alegătorului. Acestea vor 
fi depozitate la secţia de votare şi sigilate. 

(4) Înainte de ora stabilită pentru începerea procedurii de vot, membrii 
Birourilor electorale vor proceda la verificarea urnei de vot, o sigilează şi fac 
menţiune despre aceasta într-un proces-verbal. 



173 
 

Art. 14. 
(1) Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează: 

carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport 
pentru cetăţenii străini titulari din universităţile din România sau în cazul pierderii 
cărţii de identitate/buletinului de identitate/cărţii de identitate provizorii. 

(2) Membrii Biroului electoral identifică şi consemnează în tabele electorale, 
participarea la vot, astfel:  

- identifică identitatea persoanei care îşi exercită dreptul la vot prin prezentarea 
actului de identitate; 

- asistă când persoana care exercită dreptul la vot semnează în tabelul electoral, 
atestând astfel exercitarea acestui drept; 

- asigură secretul votului prin faptul că solicită alegătorului să exercite votul în 
cabina de vot; 

- înmânează două buletine de vot alegătorului, unul pentru Senatul universitar şi 
unul pentru Consiliul Facultăţii şi ştampila cu menţiunea „VOTAT” ; 

- primeşte ştampila cu menţiunea „VOTAT” de la alegătorul care a exercitat votul; 
- restituie actul de identitate alegătorului care a exercitat votul. 
Art. 15.  
Persoanele cu drept de vot înscrise pe listele de vot sunt chemate să se pronunţe 

prin aplicarea ştampilei de vot cu menţiune „VOTAT” în pătratul din dreptul numelui 
fiecărui candidat pentru care optează, astfel: 

- pe buletinul de vot pentru Senatul universitar aplică ştampila în pătratul 
candidaţilor de pe lista studenţilor din acea facultate dar nu mai mulţi de câţi membri 
are desemnaţi facultatea pentru studenţi, stabilit de către Senatul universitar; 

- pe buletinul de vot pentru Consiliul facultăţii aplică ştampila în pătratul 
candidaţilor de pe lista studenţilor din acea facultate dar nu mai mulţi de câţi membri 
are desemnaţi facultatea pentru studenţi, stabilit de către Senatul universitar. 

 
Capitolul V. Rezultatul alegerii  

Secţiunea I. Numărarea voturilor 
Art. 16.  
(1) După încheierea votului, preşedintele, în prezenţa membrilor Biroului 

electoral, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se realizează 
prin aplicarea ştampilei "ANULAT". 

(2) Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot 
anulate. 

(3) Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se 
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. 

(4) Se adună buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultă din listele electorale, cu 
buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu 
numărul de buletine primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul-
verbal. În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se 
precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare diferenţa, luându-se în 
considerare contestaţiile adresate Biroului electoral. 
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(5) În cazul în care suma nu se verifică, membrii Biroului electoral pot avea 
opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal. 

(6) După aceste operaţiuni, se procedează la: numărarea ştampilelor cu 
menţiunea „VOTAT” şi se sigilează într-un plic; deschiderea urnei după verificarea 
sigiliilor încheindu-se un proces-verbal în acest sens.   

Art. 17.  
(1) După încheierea procedurii de vot şi deschiderea urnei de vot se trece la 

numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate. 
(2) La toate operaţiunile necesare pentru numărarea voturilor participă membrii 

Biroului electoral şi pot asista persoanele acreditate de Senatul universităţii. 
(3) Preşedintele citeşte, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, opţiunea 

votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Pe formularele tipizate unul dintre 
membrii Biroului, asistat de cel puţin încă un membru al acestuia, consemnează 
opţiunea care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot. 

(4) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către 
preşedinte, ajutat de către ceilalţi membri ai Biroului electoral, într-un pachet separat 
pentru fiecare opţiune supusă votării. 

(5) Votul se consideră valid, dacă în interiorul fiecărei liste, se aplică ştampila 
cu menţiunea „VOTAT” pe cel puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi 
atribuit de Senatul universitar fiecărei facultăţi pentru Senatul universitar şi pe cel 
puţin un candidat şi cel mult numărul de candidaţi atribuit de Senatul universitar 
fiecărei facultăţi pentru Consiliul facultăţii. 

Art. 18. 
(1) Sunt voturi albe, dacă nu este aplicată ştampila „VOTAT” pentru nici un 

candidat din lista candidaţilor. 
(2) Buletinele de vot sunt nule: 
a) dacă este aplicată ştampila „VOTAT” pentru mai mulţi candidaţi din listă, 

decât numărul atribuit de Senatul universitar pentru fiecare listă; 
b) dacă pe buletinul de vot sunt scrieri de orice tip. 
(3) Sunt nule de asemenea, buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a 

Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi 
consiliul facultăţilor, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la 
care ştampila este aplicată în afara pătratelor. Aceste buletine de vot nu intră în 
calculul voturilor valabil exprimate. 

(4) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite 
privind valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majorităţii membrilor 
Biroului electoral. 

(5) Pentru buletinele de vot nule, precum şi pentru cele contestate se fac pachete separate. 
(6) Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 
Art. 19. 
(1) Rezultatul se consemnează în tabele separate, pentru care se încheie câte 

două procese-verbale în două exemplare originale, două pentru Senatul universitar şi 
două pentru Consiliul facultăţii. 
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(2) Procesele-verbale se semnează de către preşedinte, locţiitorul, precum şi de 
către membrii Biroului electoral al secţiei de votare şi vor purta ştampila de control. 

Art. 20. 
Fiecare membru al Biroului electoral are dreptul la o copie a procesului-verbal, 

semnată de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau de către 
locţiitorul acestuia, după caz, şi de către ceilalţi membri ai biroului electoral. 

Secţiunea II. Contestaţiile  
Art. 21.  
(1) În timpul operaţiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face contestaţii 

cu privire la aceste operaţiuni. Acestea se soluţionează ad-hoc, de către preşedintele 
Biroului electoral. 

(2) Contestaţiile se prezintă preşedintelui Biroului electoral. Acestea se 
formulează în scris, în două exemplare, dintre care unul, semnat şi ştampilat de 
preşedinte, rămâne la contestatar. 

(3) Preşedintele Biroului electoral hotărăşte de îndată asupra contestaţiilor a 
căror rezolvare nu poate fi întârziată. 

Secţiunea III. Rezultatul alegerilor 
Art. 22. 
Biroul electoral al secţiei de votare, întocmeşte un dosar care cuprinde:  
- procesule-verbale în două exemplare originale; 
- contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale Biroului electoral; 
- buletinele de vot valabil exprimate; 
- buletinele de vot anulate; 
- buletinele de vot nule şi cele contestate;  
- formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor; 
- tabelele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare. 
Art. 23. 
(1) Preşedintele Biroului electoral, însoţit de ceilalţi membri ai Biroului şi de 

persoanele acreditate, predau dosarele întocmite, sigilate şi ştampilate, Comitetului 
studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul 
facultăţilor, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. 

(2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către 
preşedintele sau locţiitorul Comitetului studenţesc de organizare a alegerilor pentru 
senatul universitar şi consiliul facultăţilor, care contrasemnează şi ştampilează 
documentele primite. Procesul-verbal al secţiei de votare contrasemnate sunt utilizate 
în centralizarea rezultatelor votării. 

Art. 24. 
(1) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi 

consiliul facultăţilor centralizează informaţiile cu privire la voturile exprimate în 
întreaga universitate. 

(2) Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi 
consiliul facultăţilor completează un proces-verbal privind consemnarea rezultatului 
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alegeri studenţilor pentru Senatul universitar şi câte un proces verbal privind 
consemnarea rezultatelor pentru Consiliul facultăţilor pentru fiecare facultate în parte.  

(3) Modelele proceselor-verbale întocmite de Biroul electoral al secţiei de votare 
şi de Comitetului studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi 
consiliul facultăţilor sunt prevăzute în anexă. 

(4) O copie a procesului-verbal rămâne la sediul Biroului electoral al secţiei de 
votare şi poate fi pusă, la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate, conform Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Secţiunea IV. Validarea alegerilor 
Art. 25.  
(1) Condiţia ca alegerile să fie validate este ca participarea la vot să fie în 

procent de 50%+1 din totalul persoanelor cu drept de vot.  
(2) Comitetului studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar 

şi consiliul facultăţilor, înaintează rezultatele alegerilor, facultăţilor în ceea ce 
priveşte Consiliul facultăţilor şi Senatului universitar pentru validarea acestora. 

Art. 26. 
(1) În situaţia, în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin, 

prevăzute în articolul precedent, Comitetul studenţesc de organizare a alegerilor 
pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor  va organiza un alt doilea tur de 
scrutin, în termen de 7 zile calendaristice. 

(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condiţii de cvorum privind 
participarea la vot, rata de participare nu mai este un criteriu de validare. 

(3) În această situaţie ambele scrutine se realizează în cadrul aceleiaşi secţii de 
votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către acelaşi Comitet studenţesc de 
organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor şi aceleaşi 
Birouri electorale ale secţiilor de votare. 

Art. 27.  
(1) Comitetului studenţesc de organizare a alegerilor pentru senatul universitar 

şi consiliul facultăţilor va înainta copiile listelor electorale, respectiv tabelele 
electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare Biroului Senatului universitar, care 
le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 5 zile de 
la data alegerilor.  

(2) În situaţia în care Biroul Senatului universitar va constata existenţa unor 
persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori, va sesiza organele de 
urmărire penală. 

Art. 28. 
În situaţia, în care pe listele de candidaţi prezentate în alegerile pentru Senatul 

universitar sau pentru Consiliul facultăţii, sunt mai mulţi candidaţi decât numărul 
mandatelor atribuite de către Senatul universitar, ierarhizarea candidaţilor se va face 
descrescător, în interiorul fiecărei liste de candidaţi, în raport de numărul voturilor 
valabil exprimate, până la acoperirea numărului atribuit de Senat fiecărei facultăţi 
pentru studenţii din Senatul universitar şi din Consiliul al facultăţii. 

Art. 29.  
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Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, precum şi ştampilele 
de la secţiile de votare se depun spre arhivare de către Comitetul studenţesc de 
organizare a alegerilor pentru senatul universitar şi consiliul facultăţilor prin 
proces-verbal. Perioada de păstrare este de 5 ani. 
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