Regulament pentru alegerea Reprezentantului Rezidenților în
Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” – Iași

Art. 1. – Conform articolelor 57.3. și 23.5. din Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie
(UMF) „Grigore T. Popa” – Iaşi, rezidenții beneficiază de un loc în cadrul Senatului Universitar
(S.U.) și sunt parteneri în acțiunile comune de formare a specialiștilor competitivi; opiniile lor
constituie o modalitate de retrocontrol, de evaluare şi ameliorare a activităţii universitare.
Art. 2. – Reprezentantul rezidenților în S.U. este ales anual, prin vot direct şi secret de către
reprezentanții rezidenților pe specialități.
Art. 3. – Rolul reprezentantului rezidenților în S.U. este de a prezenta forurilor de conducere ale
Universităţii problemele şi propunerile rezidenților, având obligaţia de a acţiona spre beneficiul
rezidenților, şi nu în nume propriu, motiv pentru care sunt consideraţi parteneri în procesul de
educaţie desfăşurat în cadrul acestei universităţi.
Art. 4. – Rezidentul ales reprezentant în S.U. trebuie validat de către S.U.
Art. 5. – Durata mandatului rezidentului reprezentant, membru în S.U., este de la data validării
lui până la viitoarea validare, adică un an calendaristic.
Art. 6. – Un rezident nu poate beneficia de mai mult de 2 mandate în cadrul S.U, indiferent dacă
sunt sau nu consecutive.
Art. 7. – Alegerile pentru reprezentantul rezidenților în S.U. se desfăşoară în luna februarie a
fiecărui an.
Art. 8. – Alegerile pentru rezidentul reprezentant în S.U. sunt organizate de către Comitetul de
Organizare a Alegerilor pentru Rezidenți (C.O.A.R.), organizat la nivelul UMF. C.O.A.R. este
format din 3 rezidenți și 2 cadre didactice ale UMF Iași (minim cu titlu de medic specialist la
momentul organizării alegerilor). Aceștia au obligaţia de a fi imparţiali pe parcursul desfăşurării
alegerilor.
Art. 9. – Alegerea reprezentanților rezidenților de pe fiecare specialitate se va desfășura în cadrul
lunii ianuarie, în cadrul fiecărei specialități. Prorectoratul UMF pentru studii postuniversitare şi
formare profesională continuă va fi înștiințat cu numele și datele de contact (telefon, e-mail) ale
reprezentantului fiecărei specialități până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
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Art. 10. – (1) Alegerea reprezentantului rezidenților în S.U. se va desfăşura după următoarea
metodologie:
(2) Alegerile sunt organizate de către C.O.A.R. care are următoarele atribuţii:
validează candidaturile rezidenților, organizează scrutinul propriu-zis pentru rezidenți, numără şi
centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele scrutinului şi înaintează
rezultatele alegerilor S.U. în funcţie pentru validarea acestora. Componenţa C.O.A.R. și
calendarul alegerilor trebuie să fie validate de către Consiliul de Administrație al UMF (C.A.) și
anunţate cu minim 7 zile înainte de data alegerilor.
(3) Alegerile vor avea loc la o dată şi într-o locaţie stabilite de comun acord cu
Rectoratul UMF şi anunţate public cu minim 3 zile anterior alegerilor.
(4) Poate candida la alegeri orice rezident, care, la data efectuării alegerilor, nu se
află în an terminal al rezidențiatului.
(5) Rezidentul care candidează nu poate să facă parte din C.O.A.R., dar are dreptul
de a delega un coleg observator în C.O.A.R. Candidaţii nu au dreptul de a fi prezenţi în sala de
vot pe parcursul desfăşurării alegerilor.
(6) Candidaţii trebuie să depună la C.O.A.R. următoarele documente: CV și plan de
acțiune. Acestea trebuie depuse într-o anumită perioadă de timp stabilită și anunțată de către
C.O.A.R. anterior începerii perioadei de înscriere. Candidaturile vor fi făcute publice cu minim 3
zile înainte de data scrutinului.
(7) Votul este secret, iar pe buletinele de vot vor fi următoarele opţiuni: numele
candidaţilor (adică vot pentru), împotrivă (în cazul în care este un singur candidat) sau abţinere.
(8) Pentru validarea scrutinului, trebuie să voteze minim 50% + 1 dintre
reprezentanții rezidenților. Dacă nici unul dintre candidaţi nu întruneşte 50% + 1 din voturile
exprimate sau dacă nu este asigurată condiţia de cvorum (50% + 1 din numărul reprezentanților
rezidenților), alegerile se vor reprograma la o dată ulterioară, dar nu mai devreme de 2 zile
lucrătoare şi nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, dată la care condiţia de cvorum nu mai trebuie
îndeplinită. De asemenea, dacă nici unul dintre candidaţi nu întruneşte 50% + 1 din voturile
exprimate în primul tur de scrutin, vor merge în turul doi doar primii doi clasaţi ca număr de
voturi. Noua dată şi locaţie a alegerilor pentru al doilea tur de scrutin vor fi anunţate cu minim 2
zile lucrătoare înainte de alegeri.
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(9) La noua dată, este ales reprezentantul rezidenților, rezidentul care întrunește
majoritatea simplă din numărul de voturi exprimate. În caz de balotaj, votul va fi reluat în termen
de maxim 5 zile lucrătoare, urmând a fi ales rezidentul care întrunește majoritatea simplă din
numărul voturilor exprimate.
(10) C.O.A.R. întocmeşte pentru fiecare tur de scrutin un proces verbal. Rezultatele
pentru fiecare tur de scrutin trebuie publicate la maximum o zi după data alegerilor. La finalul
tuturor alegerilor, toate procesele verbale sunt predate Rectoratului UMF.
(11) Reprezentantul rezidenților poate fi demis la cererea scrisă şi argumentată a cel
puţin ½ dintre reprezentanții rezidenților pe specialități sau dacă încalcă legile în vigoare,
prevederile Cartei şi ale regulamentelor universitare, urmând a se face noi alegeri în termen de
20 zile calendaristice.
(12) În cazul în care rezidentul reprezentant îşi prezintă demisia pe parcursul
mandatului, noi alegeri pentru funcţia respectivă vor fi făcute în termen de 20 zile calendaristice.
Art. 11. – Reprezentantul rezidenților în S.U. are dreptul de a face parte din Comisiile Senatului
şi a altor Comisii universitare.
Art. 12. – Reprezentantul rezidenților în S.U. trebuie să fie consultat în fiecare problemă sau
decizie care priveşte rezidenții, fie aceasta de ordin didactic, administrativ, social sau de altă
natură.
Art. 13. – Reprezentantul rezidenților în S.U. are dreptul de a avea acces la toate informaţiile
care îi privesc pe rezidenți.
Art. 14. – Reprezentantul rezidenților în S.U. are dreptul să prezinte S.U. toate problemele sau
propunerile, bine justificate, ale rezidenților, fără ca aceasta să aibă repercusiuni asupra activităţii
lui profesionale.
Art. 15. – Reprezentantul rezidenților în S.U. are obligaţia de a participa la toate şedinţele de
S.U., după cum a fost ales. În cazul în care acesta nu poate fi prezent, poate delega pe un alt
rezident care să participe la respectivele ședințe, însă acest lucru nu poate fi făcut de mai mult de
3 ori pe parcursul unui mandat.
Art. 16. – Reprezentantul rezidenților în S.U. are obligaţia de a duce la îndeplinire toate sarcinile
care îi revin ca urmare a funcţiei în care a fost ales.
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Art. 17. – Reprezentantul rezidenților în S.U. are obligaţia de a îi informa pe rezidenți despre
conţinutul şedinţelor la care participă şi de a se consulta cu aceştia în luarea deciziilor care îi
privesc.
Art. 18. – Prezentul regulament intră în aplicare imediat de la data aprobării în Consiliul de
Administrație sau în Senatul Universitar.

4

