
Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti 

Regulament de alegeri şef de cămin 
 
 
Cap I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1 Căminele studenţeşti ale Universităţii din Bucureşti fac parte 
integranta din baza materiala si sunt de drept proprietatea acesteia. 
Art. 2 Căminele sunt unităti sociale care asigură condiţii de viaţă si de 
studiu pentru studenţi. 
Art. 3 Aceste unităţi functioneaza pe toată durata anului universitar. 
Art. 4 În cămine se constituie comisii sociale studenţeşti compuse din 
reprezentanţi ai studenţilor care locuiesc in cămine.  
Art. 5 Dreptul de a alege şeful de cămin sau de a fi ales ca şef de cămin 
aparţine tuturor studenţilor care locuiesc in cămin fără deosebire de sex, 
rasă, religie sau naţionalitate. 
Art. 6 Votul este secret, personal, direct şi liber exprimat. 
Art. 7 Alegerile şefului de cămin sunt organizate de către ASUB, cu 
sprijinul administraţiei căminelor. 
Art. 8 Data alegerilor pentru şef de cămin are loc la cel mult 5 săptămâni de 
la data începutului anului universitar şi este stabilită de către organizaţia 
reprezentativă la nivel de universitate, ASUB.  Studenţii vor fi anunţaţi cu 
minim 7 zile înainte de data, ora si locul desfăşurării alegerilor.  
Art. 9 Se organizează alegeri şi în cazul în care şeful de cămin îşi prezintă 
demisia, este demis, îşi pierde calitatea de student şi la expirarea mandatului 
acestuia de 1 an. 

 În cazul neîndeplinirii sarcinilor, decizia demiterii din funcţie se ia de 
către prorectorul de resort în urma unui memoriu adresat de 2/3 din studenţii 
căminului respectiv.                         
 
 
Cap. II Depunerea candidaturilor 
 
Art. 10 Studenţii care doresc să candideze ca şef de cămin trebuie să işi 
anunţe intenţia de a candida cu minim 3 zile inainte de data alegerilor. 
Art.11 Candidatura se depune la administraţia căminului printr-o cerere 
scrisă.  
 
 
 



 
Cap. III Modul de desfăşurare al alegerilor 
 
Art.12 Se va constitui o comisie de alegeri formată din 2-3 reprezentanţi 
ASUB. Nu pot face parte din aceasta candidaţii la funcţia de şef de cămin. 
Art. 13 Fiecare candidat are dreptul de a-şi desemna un observator, care va 
avea dreptul de a asista la toate operaţiunile desfãşurate de comisia de 
alegeri, înainte, în timpul şi dupã desfãşurarea alegerilor. 
Art. 14 Pentru a vota, studenţii se legitimează cu cartea de identitate şi cu 
legitimaţia de cămin.  
Art.15 Fiecare student care votează va primi un buletin de vot ştampilat pe 
care sunt menţionaţi candidaţii la funcţia de şef de cămin. În dreptul fiecărui 
nume va exista o căsuţă în care se va putea bifa candidatul dorit.  
Art.16 În cazul în care apar mai multe căsuţe bifate ori nici o căsuţă bifată 
votul este considerat nul.  
Art. 17 Buletinele de vot se vor introduce într-o urnă goală şi sigilată.  
Art. 18 După terminarea alegerilor se deschide urna iar comisia de alegeri 
începe numărarea voturilor.  
Art. 19 Candidatul cu cele mai multe voturi câştigă. 
Art. 20 În caz de egalitate între primii clasaţi, în cel mult 3 zile se vor 
organiza alegeri, la care vor participa doar candidaţii egali ca voturi. 
Prezentul regulament se va aplica corespunzător. 
Art. 21 Rezultatul alegerilor se va consemna într-un proces verbal ce se 
depune la sediul ASUB, la administraţie şi la prorectorul pentru probleme 
studentesti. 
 
 
Cap. IV Contestaţii 
 
Art. 22 Se poate depune o contestaţie în termen de 24 de ore din momentul 
afişării listelor, la sediul ASUB. Acesta din urmă desemnează un 
reprezentant care împreună cu membrii comisiei de alegeri analizează 
contestaţia.  
Art. 23 Decizia luată se comunică contestatarului în cel mult trei zile 
lucrătoare. 
Art. 24 Nu sunt acceptate decât contestaţiile scrise şi semnate.    
 
 
Cap. V Dispoziţii finale 
 
Art. 25 Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor studenţilor 
români (cursuri de zi, universitare şi post-universitare - master şi doctorat), 



studenţilor si doctoranzilor etnici români, cetăţenilor străini bursieri ai 
statului nostru sau altor persoane care sunt cazate in cămine.  
Art. 26 Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul  pentru Probleme 
Sociale Studenţeşti în data de �������.. şi intră in vigoare odată cu 
validarea sa de către Senatul Universităţii din Bucureşti în data de����.  
Art. 27 Comisiile studenţeşti din cămine, administratorii de cămine, Direcţia 
economico-administrativă, Consiliul pentru Probleme Sociale Studenţeşti, 
răspund pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 
Regulament.  
Art. 28 Orice modificare a prezentului Regulament se va efectua cu o 
majoritate de 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot din Consiliul pentru 
Probleme Sociale Studenţeşti şi va fi validată de Senatul Universităţii in 
Bucureşti.  
 
 
 
 
 
 
 


