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REGULAMENT PRIVIND PROCESUL DE STABILIRE ȘI DE ALEGERE 

A CONDUCERII ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR DIN UNIVERSITATEA 

„ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: 

• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul MECTS nr. 3666 din 30 martie 2012 privind Codul drepturilor şi obligaţiilor 

studentului; 

• Carta Universității „ARTIFEX” din București; 

• Statutul Asociației Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București. 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Art.1. Prezentul regulament stabilește principiile de bază privind alegerea structurilor și funcțiilor de 

conducere existente la nivelul Asociației Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București. 

 

Art.2. Membrii Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București au următoarele 

drepturi: 

1. să-şi exprime liber opiniile; 

2. să participe la dezbaterea oricăror probleme aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a 

Asociației; 

3. să participe la activitățile desfășurate de asociație; 

4. să coordoneze proiectele desfășurate în cadrul asociației, în condițiile prezentului statut; 

5. să fie informaţi asupra activităţilor organizaţiei; 

6. să facă propuneri de îmbunătăţire a organizaţiei; 

7. să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale organizaţiei; 
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8. să aleagă şi să fie aleși într-o funcţie de conducere a Asociației Studenţilor din Universitatea 

„ARTIFEX” din București sau într-o funcție de conducere de la nivelul Facultăților sau 

Universității. 

 

Art.3. În cadrul Asociației Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București, studenții pot fi 

aleși în  Consiliul de Conducere, organul executiv al organizației. 

 

Art.4. Funcțiile de conducere existente la nivelul Asociației Studenților din cadrul Universității 

,,ARTIFEX” din București sunt: 

a. președinte; 

b. 6 vicepreședinți (câte un reprezentant pentru fiecare program de studii universitare de licență 

și un reprezentant al programelor de studii universitare de master din cadrul Universitații 

,,ARTIFEX” din București); 

c. 1 secretar; 

d. un reprezentant al fiecărui departament ce funcționează în cadrul asociației: 

- Departament de marketing și comunicare; 

- Departament de activități didactice; 

- Departament de activități extracurriculare; 

- Departamentul informatizare și digitalizare. 

e. Reprezentanții studenților în Senatul Universitar și Consiliul Facultăților, cu condiția ca 

aceștia să fie membri ai Asociației Studenților și să nu ocupe deja una dintre funcțiile de 

conducere precizate la art.4 punctele a-d. 

 

Art.5.  (1) Un student își poate prezenta candidatura pentru ocuparea mai multor funcții.  

  (2) În cazul în care este ales, cu voturi valabil exprimate, la cel puțin două funcții, acesta își 

poate alege poziția pe care o va ocupa la nivelul conducerii Asociației Studenților. 

 (3) Pentru a ocupa funcția rămasă liberă, va fi ales următorul candidat în ordinea 

descrescătoare a voturilor valabil exprimate. 

 

Art.6. Persoanele ce ocupă funcțiile menționate la art.4 formează Consiliul de Conducere al ASUAB. 

 

Art.7. (1) La nivelul Asociației Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București,  dreptul de 

a alege reprezentanții din Consiliul de Conducere îl au toți studenții ce dețin calitatea de membru al 

organizației și care își exprimă dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Asociației. 
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(2) Alegerea studenților într-o funcție de conducere de la nivelul Asociației Studenților nu 

poate fi condiționată de performanțele academice ale acestora sau de participarea lor la activitățile 

didactice. 

(3) În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările  

ulterioare, este strict interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii universității în procesul 

de desemnare a reprezentanților studenților în organele de conducere de la nivelul Asociației 

Studenților.  

(4) Mandatul membrilor Consiliului de Conducere este de doi ani, cu obligativitatea 

prezentării anuale, de către fiecare dintre aceștia a unui raport de activitate pentru anul universitar 

precedent. 

(5) În cazul în care există un vot negativ asupra raportului de activitate al unuia dintre membrii 

Consiliului, acesta își va pierde locul în conducerea asociației, urmând a fi demarat procesul de 

alegere a unui nou membru. 

(6) Un student poate ocupa un număr maxim de 2 mandate pe una dintre funcțiile de conducere 

din Asociația Studenților. 

(7) În cazul în care studentul reprezentant își încheie un ciclu de studii pe perioada mandatului 

și își exprimă, în mod expres, intenția de a se înscrie într-un alt ciclu de studii în anul universitar 

imediat următor, acesta își va păstra mandatul. În această situație, mandatul va fi suspendat între 

momentul absolvirii primului ciclu de studii și înmatricularea la noul program de studii. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea alegerilor 

Art.8. Alegerea studenților în Consiliul de Conducere are loc o dată la doi ani, în primele 60 de zile 

de la începutul anului universitar sau ori de câte ori este necesar ca urmare a vacantării unui post în 

organele de conducere ale Asociației Studenților. 

 

Art.9. (1) Organizarea efectivă a alegerilor revine în sarcina Adunării Generale a Asociației 

Studenților din Universitatea „ARTIFEX” din București și a Biroului Electoral Central, desemnat 

anual de către membrii asociației, prin vot secret. 

(2) Biroul Electoral Central este format din 3 membri și este responsabil pentru organizarea 

alegerilor din acel an universitar.  

(3) Biroul Electoral Central poate lua decizii, pe baza acestui regulament, în orice situație care 

îi include pe studenții din cadrul conducerii asociației, cum ar fi alegerile, constatarea încheierii 

mandatului, constatarea încălcării prezentului regulament sau sesizări din partea studenților, fiind 
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nevoie de o majoritate simplă pentru adoptarea deciziilor ( 2 voturi din 3). În caz de paritate, decisiv 

va fi votul Președintelui Biroului Electoral Central. 

(4) La începutul anului universitar, Biroul Electoral Central face publică lista posturilor pentru 

care urmează a fi organizate alegeri. 

(5) Biroul Electoral Central stabilește modalitatea și graficul de desfășurare a alegerilor pentru 

fiecare post din Consiliul de Conducere. 

(6) Data alegerilor va fi stabilită de către Biroul Electoral Central pentru toate posturile 

vacante, conform prezentului regulament. 

 

Art.10. (1) Reprezentanții studenților în Consiliul de Conducere sunt aleși prin vot universal, direct 

și secret al tuturor membrilor asociației. 

(2) Biroul Electoral Central stabilește și comunică public modalitatea de desfășurare a votului 

(fizic sau online), pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul de Conducere al 

Asociației Studenților.. 

(3) În cazul în care există o platformă online de vot care să permită păstrarea caracterului 

secret al votului și nu sunt motive obiective stabilite de Biroul Electoral Central pentru care aceasta 

să nu fie folosită, este recomandat să se opteze pentru votul electronic.  

(4) Se poate opta pentru votul electronic și în cazul în care situația epidemiologică nu permite 

prezența fizică la vot.  

(5) Locația urnelor sau platforma de vot este publică și este anunțată cu minimum 5 zile înainte 

de desfășurarea alegerilor, indiferent de tipul acestora, pe paginile de comunicare administrate de 

asociația studenților. 

 

Art.11. Candidaturile pentru funcțiile de conducere de la nivelul Asociației Studenților se depun, în 

scris sau în format electronic, la Biroul Electoral Central. 

 

Art.12. Studenții ce urmează a fi aleși în organele de conducere de la nivelul Asociației Studenților 

trebuie să asigure reprezentarea celor două cicluri academice organizate în cadrul Universității 

„ARTIFEX” din București (licență și masterat). 

 

Art.13. Funcțiile de conducere ale Asociației Studenților din Universitatea „Artifex” din București 

sunt aleși în felul următor:  

a. președintele este ales prin votul direct și secret al tuturor membrilor asociației. Este declarat 

președinte candidatul cu cele mai multe voturi valabil exprimate.  
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b. vicepreședinții sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor membrilor asociației, 

înmatriculați în programul de studii ai fiecărei specializare. Este declarat vicepreședinte 

candidatul cu cele mai multe voturi valabil exprimate; 

c. secretarul este ales prin votul direct și secret al tuturor membrilor asociației, fiind ales cel 

care acumulează cele mai multe voturi valabil exprimate; 

d. reprezentanții departamentelor sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor membrilor 

asociației, fiind aleși cei care acumulează cele mai multe voturi valabil exprimate; 

e. reprezentanții studenților în Senatul Universitar și Consiliul Facultăților sunt aleși prin votul 

direct și secret al tuturor studenților din cadrul Universității „ARTIFEX” din București  

CAPITOLUL III 

Drepturile și obligațiile studenților reprezentanți 

Art.14. Studenții aleși în funcțiile de conducere de la nivelul asociației au următoarele drepturi: 

a) de a își exprima liber punctul de vedere; 

b) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravine cartei universitare; 

c) de a avea acces la orice informație și procedură legată de organizarea, implementarea și 

evaluarea învățământului din universitate; 

d) de a solicita și primi sprijin din partea universității în cazul în care în exercitarea drepturilor 

sau obligațiilor sale îi este necesar accesul la informațiile prezentate la punctul c); 

e) de a cere sprijin din partea celorlați membri ai asociației studenților; 

f) de a absenta motivat la activitățile academice curente pentru a participa la ședințe la care este 

convocat în calitate de reprezentant al studenților; 

g) să facă propuneri de îmbunătăţire a organizaţiei; 

h) să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale organizaţiei. 

 

Art.15. Studenții aleși în funcțiile de conducere de la nivelul asociației au următoarele obligații: 

a) de a cunoaște eventualele problemele legate de activitățile didactice și sociale ale studenților 

pe care îi reprezintă și de a participa activ la soluționarea acestora; 

b) de a informa și de a se consulta cu studenții pe care îi reprezintă, prin mijloace formale și 

informale, despre toate aspectele procesului de învățământ; 

c) de a informa și de a colabora cu Asociația Studenților în mod constant; 

d) de a media comunicarea dintre studenți și conducerea universității; 

e) de a participa la întrunirile la care sunt convocați; 

f) de a susține în ședințe problemele studenților pe care îi reprezintă; 

g) de a identifica soluții pentru orice problemă apărută în cadrul procesului de învățământ; 

h) de a nu urmări obținerea de foloase personale din activitatea lor; 
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i) de a promova în rândurile studenților Carta universitară, Codul de etică și deontologie 

profesională, regulamentele proprii ale universității, precum și orice hotărâre a structurilor de 

conducere din care fac parte, documente pe care se obligă să le respecte în întreaga sa carieră 

academică. 

 

CAPITOLUL IV 

ÎNCETAREA MANDATULUI 

Art.16. În cazul în care studenții aleși în funcțiile de conducere de la nivelul asociației nu își 

îndeplinește, cu intenție sau din culpa sa (absențe repetate de la ședințele organismelor din care fac 

parte, încălcarea regulamentelor universității etc), obligațiile de reprezentare acesta va fi revocat, 

urmând a fi organizate alegeri pentru desemnarea unui înlocuitor al acestuia. 

 

Art.17. Încetarea calității de reprezentant al studenților în funcțiile de conducere de la nivelul 

asociației se face: 

a) la încheierea mandatului; 

b) prin demisia motivată: 

c) prin efectul revocării, în conformitate cu articolul precedent; 

d) prin decesul studentului reprezentant. 

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.18. Obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament revine atât membrilor 

Asociației Studenților, cât și conducerii instituției și cadrelor didactice din cadrul acesteia conform 

art.7(3) 

 

Art.19. Orice proceduri de alegere a reprezentanților studenților în organele de conducere ale 

Asociației Studenților, ce contravin legislației în vigoare și prezentului regulament, sunt nule de drept. 

 

Art.20. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Asociației Studenților din Universitatea 

„ARTIFEX” din București din data de  26 octombrie 2021 și intră în vigoare la data aprobării sale. 

 

 

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR  
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DIN UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

PREȘEDINTE, 

SUȘANU MIRKO 

 


