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Metodologie de organizare a alegerilor studenţeşti pentru reprezentare în structurile
de conducere ale Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
și pentru desemnarea reprezentanților de an, serie și grupă

Capitolul I - Dispoziții generale
Art. 1
Prezentul document (denumit în continuare „Metodologie”) reglementează modul în care sunt
aleși reprezentanții studenților în structurile administrative și de conducere ale Universității de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și modul în care sunt desemnați reprezentanții
de an, serie și grupă.
Art. 2
Metodologia are la bază prevederile din Legea nr. 1/2011 și din OMECTS nr. 3666/2012, cu
modificările și completările ulterioare și este conformă cu prevederile Cartei Universitare, în
acord cu principiile Declarației de la Lisabona.
Art. 3
Studenții sunt aleși în mod democratic, prin vot universal, direct și secret, la nivelul diverselor
formații, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăților, cât și al universității. Ei sunt,
de drept, reprezentanți legitimi ai intereselor studenților, la nivelul fiecărei comunități
academice.
Art. 4
Durata mandatului unui student reprezentant de an, serie sau grupă și a studenților din structurile
decizionale (Consiliul Facultății, Senat şi Consiliul de Administraţie) este de 1 an. Studenții din
structurile decizionale nu pot cumula mai mult de 4 mandate, indiferent de perioada în care s-au
derulat mandatele și întreruperile acestora.

Art. 5
Alegerile reprezentanților studenților se organizează concomitent pentru toate pozițile:
reprezentant de an, serie sau grupă și reprezentant în structurile decizionale (Consiliul Facultății,
Senat şi Consiliu de Administraţie).
Capitolul II - Comitetul studențesc de organizare a alegerilor (denumit în continuare
„CSOA”)
Art. 6
(1) Organizarea, desfășurarea și comunicarea rezultatelor alegerilor este asigurată de către
Comitetul studențesc de organizare a alegerilor (CSOA).
(2) CSOA organizează alegerile pentru reprezentant de an, serie, grupă, membrii în Senat,
membrul în Consiliul de Administrație, membrii în Consiliul facultății.
(3) CSOAeste responsabil de următoarele acțiuni:
a) stabilirea formei și conținutului Anexelor enumerate în partea finală a prezentei
Metodologii;
b) stabilirea calendarului de alegeri;
c) organizarea campaniei de informare cu privire la data și obiectul alegerilor, participanții
la vot și locul desfășurării alegerilor;
d) actualizarea listelor de vot;
e) aducerea la cunoștința studenților a locațiilor secțiilor de votare;
f) arondarea pe secții de votare;
g) afișarea listelor de vot pe secții de votare;
h) distribuirea listelor de vot;
i) validarea candidaturilor studenților;
j) centralizarea voturilor și întocmirea proceselor verbale privind rezultatele votului;
k) comunicarea rezultatelor alegerilor;
l) înaintarea rezultatului alegerilor Senatului pentru validare în bloc.
(4) CSOA este format din 28 de studenți, membri și membri supleanți. Din CSOA fac parte,
în calitate de membru/membru supleant, 22 de studenți. Pe lângă aceștia, fiecare dintre
cele 6 societăți studențești, recunoscute de către Universitatea de Medicină și Farmacie
”Grigore T. Popa” din Iași, va desemna câte un reprezentant, membru în CSOA.
(5) Cei 22 de studenți, vor fi desemnați de către studenții membri în Senat, prin tragere la
sorți, dintre studenții care își exprimă intenția, în scris, de a face parte din CSOA.
Studenții din Senat și societățile studențești informează studenții despre dreptul de a face
parte din CSOA și perioada în care studenții interesați pot depune cerere în acest sens la
Registratura Universității. Cele 6 organizații studențești informează, în scris, studenții
din Senat, printr-o adresă depusă la Registratură, care este reprezentantul fiecăreia,
desemnat să facă parte din CSOA, cu indicarea datelor de contact.
(6) La prima ședință a CSOA se alege dintre cei 28 de studenți, prin vot secret, Președintele
CSOA și adjunctul acestuia. În cadrul aceleiași ședințe vor fi desemnați, prin vot secret,

13 de studenți în calitate de membri în CSOA și 7 studenți în calitate de membri
supleanți. Cei 6 studenți desemnați de către societățile studențești, recunoscute de către
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, au calitatea de
membru în CSOA și nu participă la tragerea la sorți.
(7) CSOA lucrează în prezența majorității simple (50%+1) a membrilor săi și ia decizii cu
votul majorității simple a membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul
Președintelui este hotărâtor.
Art. 7
(1) Consilul de Administrație al UMF Iași va desemna un cadru didactic reprezentant al
Universității, care va avea calitatea de observator în CSOA.
(2) Candidaturile se depun la registratura UMF Iași, de unde vor fi preluate de către CSOA.
(3) Senatul va fi informat privind componența CSOA, președintele ales al CSOA și calendarul
alegerilor.

Capitolul III – Demararea procesului de alegeri, depunerea/validarea candidaturilor,
tehnica votării și validarea alegerilor
Art. 8
(1) Alegerile pentru calitățile enumerate la art. 4, pentru anul universitar 2020-2021, se vor
desfășura on line într-un interval de minimum 30 de zile și maximum 45 de zile de la
data aprobării prezentei Metodologii în Senat. Pentru anii universitari următori, alegerile
se vor desfășura în primele 45 de zile calendaristice de la data începerii anului
universitar. În cazul în care se vacantează un loc atribuit studenților în structurile de
conducere, se organizează alegeri în termen de 30 de zile de la data vacantării.
(2) Studentii membri în Senatul UMF vor iniția convocarea CSOA, prin contactarea
telefonică și prin e-mail a studenților nominalizați în CSOA, după tragerea la sorți, și a
reprezentanților nominalizați de către cele 6 organizații studențești, stabilind data primei
ședințe a CSOA.
(3) Persoanele menționate la alin. (2) vor fi convocate la prima ședință, unde membrii CSOA
vor alege prin vot secret președintele, adjunctul acestuia și membrii/membrii supleanți și
vor stabili de comun acord un calendar al alegerilor.
(4) UMF Iași va susține logistic desfășurarea alegerilor.
Art. 9
(1) Candidaturile studenților se depun însoțite de Curriculum vitae și declarația pe proprie
răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, prevăzute la
punctele 2 si 3 de mai jos.
(2) Membru în Senat, membru în Consiliul de Administrație, membru în Consiliul facultății,
reprezentant de an, serie sau grupă poate fi orice student, care nu a fost exmatriculat, nu

are contractul de studii suspendat, nu a fost sancționat disciplinar pentru abateri de la
conduita universitară și nu este angajat al UMF.
(3) Candidatul nu trebuie să fi depășit perioada de 4 ani ca student reprezentant în structuri
decizionale (consiliu facultății, senat şi consiliu de administraţie) indiferent de perioada
în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora, conform Ordinului 3666/2012.
(4) Candidaturile nevalidate se aduc la cunoștință, în scris, solicitanților împreună cu
motivația respingerii. Aceștia pot depune contestațiila CSOA în termen de 48 de ore de
la data înștiințării, contestațiile urmând a fi rezolvate în primele 24 ore de la depunere și
comunicate contestatarului în următoarele 24 de ore. Răspunsul la contestație rămâne
definitiv și irevocabil.
(5) Candidaturile validate și candidaturile nevalidate inclusiv motivele respingerii, se
afișează pe site-ul Universității înainte de data alegerilor.
(6) Membrii CSOA nu pot candida pentru calitatea de membru în structuri conducere sau
reprezentant de an, serie sau grupă. În cazul în care un membru titular se decide ulterior
să candideze, el va fi înlocuit de un membru supleant. Membrii CSOA vor semna o
declarație tip potrivit căreia nu există niciun conflict de interese legat de participarea în
organizarea alegerilor.
(7) Un student nu poate avea în același timp calitatea de membru în Consiliu facultății,
Consiliul de Administrație și Senat.
(8) Calitățile de reprezentant de an, serie sau grupă pot fi cumulate. Un reprezentant de an,
serie sau grupă poate avea și una dintre calitățile de membru în Consiliul facultății/
Consiliul de Administrație/Senat.
(9) In situația în care un student a candidat pentru mai multe poziții și a fost declarat ales la
mai mult de o poziție dintre cele care nu pot fi cumulate, acesta optează pentru una
dintre acestea, cealaltă urmând a fi ocupată de următorul candidat care a cumulat cele
mai multe voturi.
(10) La începutul mandatului, dacă se vacantează un loc în organele colective sus enunțate,
locul astfel vacantat se ocupă de către următorul candidat clasat pe lista de alegeri în
prima etapă. Procedura se aplică doar pentru primele alegeri, constitutive, ale organelor
de conducere, la început de mandat.
(11) Dacă un loc rămâne vacant, indiferent de motive, pe durata mandatului, se urmează
regula generală, de organizare a alegerilor parțiale, în termen de 30 de zile de la
vacantare.
Art. 10
(1) Depunerea candidaturii se va realiza prin completarea unui formular, conform Anexa 1.
(2) Alături de documentul specificat în alin. (1), se va completa declarația pe propria
răspundere privind prevederile art. 9 alin. (2) și alin. (3) conform Anexa 2.
(3) CSOA va realiza buletine de vot specifice fiecărei poziții de candidatura, conform Anexa 3.
(4) Tehnica votării

a. Votarea este asistată tehnic de membrii CSOA. Președintele desemnează responsabilii din
cadrul CSOA cărora le sunt înmânate sub semnătură de către Președinte:
- tabelul în ordine alfabetică a tuturor studenților ;
- ștampile de vot ce vor avea inscripționat cuvântul VOTAT, scris cu majuscule, de
dimensiune mai mică decât patrulaterele tipărite pe buletinele de vot, de formă rotundă, cu
diametru de 17 mm.
- buletinele de vot, într-un număr egal cu numărul votanților înscriși pe lista, plus 10%
rezervă pentru eventuale erori de votare și o urnă din carton inscripționată cu numărul unității
electorale.
- un tabel întocmit cu scopul eliberării buletinelor de vot suplimentare (în caz de greșeli de
completare).
b. Buletinele de vot conțin, tipărite pe două coloane, lista nominală în ordine alfabetică a
candidaților.
c. Fiecare alegător primește explicații în legătura cu tehnica votării. Se distribuie fiecărui
votant câte un buletin de vot securizat pe verso cu ștampila de control a CSOA care are
forma pătrată și este inscripționată astfel: Comitetul Studențesc de Organizare a Alegerilor
sub formă de cerc înscris, iar central este inscripționat cuvântul CONTROL scris cu
majuscule.
d. Alegătorii votează secret în cabina de vot.
e. Votul constă în aplicarea ștampilei VOTAT, în spațiul destinat candidatului preferat de la
fiecare structură de conducere. Buletinul este valid dacă nu conține ștersături, dacă este
aplicată ștampila VOTAT o singură dată (opțiunea pentru o singură candidatură de pe lista de
candidați aferentă fiecărei structuri de conducere).
f. În eventualitatea în care votantul greșește completarea buletinului, buletinul greșit se
ștampilează cu ștampila ANULAT sub semnătura Președintelui CSOA, iar alegătorului i se
înmânează un alt buletin. Votantul va semna pe un tabel întocmit cu scopul eliberării
buletinelor de vot suplimentare.
g. Votantul introduce în urnă buletinul neîmpăturit, pentru a putea fi scanat, și semnează
tabelul nominal de prezență.
h. După ce ultimul alegător a votat sau la epuizarea timpului rezervat votării, în prezența
CSOA și a observatorilor, se deschid urnele, se numără buletinele care trebuie să corespundă
numărului de semnături din listele de votanți. Buletinele se scanează, iar cele anulate de
computer se verifică manual. După verificarea manuală buletinele nevalide se ștampilează cu
ștampila ANULAT și se semnează de către Președintele CSOA.
i. Membrii CSOA completează procesul verbal conform machetei și depun în interval de 24
ore la sediul CSOA al Universității: procesul verbal, lista computerizată și printată a
rezultatelor, buletinele de vot valide, anulate și nefolosite și tabelul cu semnăturile votanților.
(5) Rezultatul alegerilor
Câștigători ai alegerilor pentru calitatea de membru în Senat, membru în Consiliul de
Administrație, membru în Consiliul facultății, reprezentant de an, serie sau grupă sunt declarați

candidații care întrunesc cel mai mare număr de voturi. In caz de egalitate a numarului de voturi
pentru un candidat, va fi declarat ales candidatul care întrunește cele mai multe voturi în propria
formațiune de studiu (Facultate, specializare, an de studiu).
(6) CSOA va completa procesul verbal de numărare a voturilor conform Anexa 4.
Art. 11 Cvorumul necesar și validarea alegerilor
(1) Condiţia ca alegerile să fie validate este ca participarea la vot să fie în procent de 50%+1
din totalul studenților cu drept de vot.
(2) În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de participare la scrutin, prevăzute în
alin.(1), CSOA va organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile calendaristice,
care va fi valid indiferent de numărul de participanți.
(3) Validarea reprezentaților studenților aleși în Senat, Consiliul de Administrație, Consiliul
facultății și a reprezentanților de an, serie și grupă se face de către Senat, în bloc, prin
validarea alegerilor.
Capitolul IV- Studenții reprezentanți în Senatul Universității
Art. 12
Toți studenții, membri ai Senatului vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al
tuturor studenților, cu respectarea principiului reprezentativității.
Art. 13
(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25%
reprezentanți ai studenților.
(2) La alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului Universitar poate candida orice
student, indiferent de ciclul de studii, în limitele normei de reprezentare a facultăţii din
care provine.
(3) Orice student poate candida și implicit vota doar pe locul distribuit categoriei din care
face parte, conform repartiției de la art.14
Art. 14
(1) Facultatea de Medicină are 8 locuri pentru reprezentanții studenților în Senat. Distribuția
este următoarea:
a) 1 loc pentru anii I, II și III specializarea Medicină, predare în limba română;
b) 2 locuri pentru anii IV, V și VI specializarea Medicină, predare în limba română;
c) 1 loc specializarea Medicină, predare în limba franceză (din orice an de studiu);
d) 1 loc specializarea Medicină, predare în limba engleză (din orice an de studiu);
e) 1 loc specializarea Asistență Medicală Generală;
f) 1 loc specializarea Nutriție și Dietetică;
g) 1 loc student doctorand.

(2) Facultatea de Medicină Dentară are 2 locuri pentru reprezentanții studenților în Senat.
Distribuția este următoarea:
a) 1 loc specializarea Medicină Dentară (din orice an de studiu și orice limbă de
predare);
b) 1 loc specializarea Tehnică Dentară (din orice an de studiu și orice limbă de
predare).
(3) Facultatea de Farmacie are 2 locuri pentru reprezentanții studenților în Senat. Distribuția
este următoarea:
a) 1 loc pentru anii I și II, specializarea Farmacie;
b) 1 loc pentru anii III, IV și V, specializarea Farmacie.
(4) Facultatea de Bioinginerie Medicală are 1 loc pentru reprezentanții studenților în Senat,
pentru care poate candida orice student de la ciclul de licență sau master.
Capitolul V - Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății
Art. 15
Alegerile studenților membri în Consiliul facultății se desfășoară pe bază de candidaturi, în
fiecare facultate.
Consiliul facultății este format astfel pentru fiecare facultate:
a.
Facultatea de Medicină: 33 membri dintre care 9 studenți.
2 locuri limba română anii I-III
2 locuri limba română anii IV-VI
1 loc asistență medicală
1 loc nutriție
1 loc SSMI
1 loc EMSA
1 loc AMSFI
b.
Facultatea de Medicina Dentară: 21 membri dintre care 6 studenți.
2 locuri Medicină Dentară
1 loc Tehnică Dentară
1 loc SSS
1 loc EMSA
1 loc AMSFI
c.
Facultatea de Farmacie: 17 membri dintre care 5 studenți.
1 loc anii I-II
1 loc an III
1 loc an IV
1 loc an V
1 loc SSFI
d.
Facultatea de Bioinginerie Medicală: 10 membri dintre care 3 studenți.
1 loc BFKT/MS
1 loc studii master
1 loc ASB

Art.16
Locurile din Consiliul Facultății, indicate la Art. 15, atribuite Asociațiilor studențești, nu intră în
procesul electoral, studenții care ocupă aceste locuri sunt desemnați de către Asociațiile
studențești respective.
Capitolul VI - Studentul reprezentant în Consiliul de Administrație
Art.17
(1) Studentul reprezentant în Consiliul de Administrație este ales în mod democratic prin vot
universal, secret și direct de către toți studenții Universității de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iași, de la ciclul de studii de licență.
Capitolul VII – Reprezentantul de an
Art.18
Studentii fiecarui an de studiu de la studii de licenta si masterat vor alege un reprezentant de an
pentru fiecare specializare/limba de predare. Reprezentantul de an va fi ales prin vot secret de
către studenții din același an, specializare și limbă de predare.
Capitolul VIII - Reprezentanții de grupă și serie
Art.19
(1) Reprezentantul de grupă va fi votat de către studenții aceleiași grupe.
(2) Reprezentantul de grupă își poate numi un coleg reprezentant-adjunct de grupă, care să îl
ajute în activitate, pe care îl poate înlocui din această calitate, cu notificarea colegilor de
grupă privind această schimbare.
Art.20
(1) Reprezentantul de serie va fi votat de către studenții aceleiași serii.
(2) Reprezentantul de serie își poate numi un coleg reprezentant-adjunct de serie, care să îl
ajute cu activitatea, pe care îl poate înlocui din această calitate, cu notificarea colegilor de
serie privind această schimbare.
Capitolul IX– Alegerea reprezentantului medicilor rezidenți în Senatul Universitar
Art.21
(1) Reprezentantul medicilor rezidenți în Senat este ales în mod direct, de către toți rezidenții
UMF Iași, în cadrul aceluiași proces electoral, cu respectarea calendarului pentru
alegerile reprezentanților studenților.
(2) Depunerea candidaturii se face prin completarea unui formular, conform Anexa 7, la
registratura UMF Iași.
(3) CSOA coordoneaza alegerea rezidentului in acelasi proces electoral.
(4) Buletinul de vot se va realiza conform Anexa 8. Va fi declarat câștigător candidatul cu
numărul cel mai mare de voturi.
(5) CSOA va completa procesul verbal de numărare a voturilor conform Anexa 9.

(6) Dacă nu sunt respectate condițiile de cvorum prin prezentarea a 50%+1 din cei cu drept
de vot, se va organiza un alt doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile calendaristice, care
va fi valid indiferent de numărul de participanți.

Capitolul X – Revocarea calității de student reprezentant
Art.22
Studentul reprezentant poate fi revocat din funcție de 50 +1 din totalul membrilor structurii din
care face parte/pe care o reprezintă.

Capitolul XI – Dispoziții speciale
Art.23
(1) În situațiile când prezența fizică a studenților reprezintă un risc și sunt luate măsuri de
organizare a activității didactice parțial sau total online, alegerile pentru toate pozițiile din
prezenta Metodologie se pot desfășura tot prin mijloace de comunicare la distanță.
(2) În situația de la alin. (1), pentru procesul electoral se poate folosi platforma IT a UMF
Iași prin intermediul căreia se realizează activitatea didactică.
(3) În eventualitatea organizării alegerilor conform alin. (1), depunerea documentelor de
candidatură se poate realiza în format electronic.
(4) În situația prezentată la alin. (1), buletinul de vot se poate realiza ca un formular sau altă
varianta suportată de platformă, cu respectarea indicațiilor din Anexa 3, după caz Anexa
8.

Capitolul XI– Dispoziții finale
Art. 24
Universitatea afișează, pe site-ul propriu, în termen de 5 zile de la aprobarea de către Senatul
universitar, prezenta Metodologie, care vizează procesul de alegere a studenților reprezentanți și
a studenților care fac parte din structurile de conducere.
Art.25
Prin intrarea în vigoare a prezentei Metodologii sunt abrogate orice dispoziții contrare.
Metodologie se modifică prin adoptarea unei noi Metodologii, ori prin modificarea actelor
normative, cu forță juridică superioară, ce au stat la baza întocmirii acestuia.
Art.26
Forma și conținutul Anexelor enumerate mai jos vor fi stabilite de către CSOA.
Anexa 1 - Formular depunere candidatură
Anexa 2 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 3 - Buletine de vot (separat pentru fiecare an, conține : a) Candidații la CF pentru anul
respectiv, b) Candidații Senat anul respectiv c) Candidații la Reprezentant de An pentru anul
respectiv d) Pentru toți anii - Candidații la Consiliul de Administrație e) Candidații pentru Birou
Consiliu Facultate (pentru fiecare facultate)
Anexa 4 - Proces Verbal numărare voturi CSOA
Anexa 5 - Proces Verbal reprezentant de grupă
Anexa 6 - Proces Verbal reprezentant serie
Anexa 7 – Depunere candidatura medic rezident
Anexa 8 – Buletin de vot candidat medic rezident (același buletin pentru toți medicii rezidenți)
Anexa 9 – Proces verbal numărare voturi reprezentant al medicilor rezidenți

