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Capitolul I – Principii și reguli generale 

 

Art. 1 Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în 

cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universității decurg din principiile Declarației de la 

Bologna, din Legea Educației Naționale (Legea 1/2011) și din Carta Școlii Naționale de 

Studii Politice și Administrative. Studenții, prin reprezentanții acestora, trebuie să fie 

parteneri decizionali în cadrul tuturor structurilor din segmentul educațional. 

 

Art. 2 Prezentul document stabileşte principii de bază privind alegerea reprezentanţilor 

studenţilor în structurile administrative şi de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice 

şi Administrative (SNSPA). Alegerile studenţeşti au loc odată cu alegerea noului 

Senat/Consiliu al facultăţii, pentru mandatul colectiv şi ori de câte ori mandatul individual al 

unuia dintre studenţii din Senat/Consiliu ia sfârşit. Numărul de mandate al studenților 

reprezentanți nu poate fi limitat. 

 

Art. 3  Vom numi în continuare “Consiliul Studenţilor” totalitatea studenţilor membri în 

Consiliile facultăților și în Senatul SNSPA. 

 

Art. 4  Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii/Senatul universitar sunt aleşi prin 

votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv al 

universității (ciclul licență, masterat sau doctorat). 

 

Art. 5 Numărul reprezentanților studenților în structurile de conducere din SNSPA este 

stabilit conform Legii Educației Naționale și principiilor de reprezentare stabilite de Carta 

universitară.  

 

Art. 6 Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales student reprezentant aparține 

tuturor studenților care urmează cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, indiferent de vârstă, etnie, religie, sex, an de studiu, experiență precedentă sau 

alt criteriu care nu este inclus în prezentul regulament.  

 

Art. 7 Sunt considerați incompatibili să candideze la statutul de student reprezentant: 

a) studenții care au fost exmatriculați și nu au fost reînmatriculați până la depunerea 

candidaturilor; 

b) studenții care au contracte de muncă cu facultatea/universitatea pe durată nedeterminată; 

c) studenții care au funcții de conducere în partide politice. 

 

Art. 8 Repartizarea locurilor de studenți reprezentanți în cadrul structurilor se va face 

conform principiului reprezentativității și proporționalității specializărilor și ciclurilor 

universitare.   

 



2 /5 
 

Art. 9 (1) Mandatul individual al unui student reprezentant încetează prin: demisie, revocare, 

pierderea calității de student în cadrul SNSPA sau în cazul în care lipsește la trei ședințe 

consecutive ale organului din care face parte. 

(2) Încetarea unui mandat individual implică organizarea de alegeri pentru completarea 

locului vacant în Consiliu/Senat. Alegerile se fac cel mai tarziu la finalul celei de a doua luni 

a fiecărui an academic sau ori de câte ori acest lucru se impune. 

(3) Data alegerilor pentru studenţii reprezentanţi în Consiliul facultății sau în Senatul 

universitar este anunţată la avizierul structurii respective, cu minimum 10 zile înainte de 

începutul procesului electoral. 

(4) Demisia unui student reprezentant trebuie să îmbrace formă scrisă. Demisia verbală nu 

este admisă. 

(5) Revocarea, înainte de termen, a unui student reprezentant care nu şi-a îndeplinit atribuţiile 

se poate face prin votul unui număr de minim 50%+1 dintre studenţii care au votat iniţial. 

Alegerea unui nou student reprezentant se realizează conform procedurii prevăzute de 

prezentul regulament. 

 

Art. 10 (1) Reprezentanții studenţilor în Consiliul de Administrație al universităţii, Comisia 

de Etică, Comisia de Asigurare a Calității și alte comisii la nivel de universitate sunt aleși prin 

vot direct de către studenţii membri ai Consiliului Studenților. 

(2) Membrii Consiliului Studenților pot propune pentru ocuparea acestor poziții pe cineva din 

rândul lor sau orice alt student din comunitatea SNSPA. În această situație cel care va ocupa 

respectiva funcție va deveni ș invitat permanent la ședințele Consiliului.  

(3) Este obligatorie participarea a minimun 50%+1 din numărul studenţilor din Consiliul 

Studenților . 

(4) Distribuția locurilor în comisiile universitare va ține cont și de o reprezentare cât mai largă 

a tuturor structurilor din SNSPA. 

(5) Câştigă candidatul care întruneşte majoritatea simplă a voturilor exprimate. 

 

Art. 11 (1) Organizaţiile studenţeşti constituite în SNSPA, active cel puțin în ultimul an 

universitar, pot avea reprezentanţi de drept în structurile decizionale şi executive ale 

universităţii. 

(2) Sunt considerate organizații studențești, în sensul alineatului precedent, acele organizații 

cu sediul social în spații aparținând SNSPA și care prin statut au ca principal domeniu de 

activitate promovarea intereselor studenților Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative. 

 (3) Statutul de asociație activă se obține printr-un aviz din partea Biroului Electoral Central al 

Studenților. Avizul va fi fundamentat pe raportul de activitate depus de asociația respectivă.  

(4) Respingerea solicitării este însoțită de o motivație scrisă din partea Biroului. 

(5) Persoana desemnată să reprezinte asociația trebuie să aibă statut de student al SNSPA. În 

momentul pierderii acestui statut mandatul încetează de drept.  

 (6) La fiecare reînnoire a mandatului organizației, aceasta din urmă are obligația să obțină un 

nou aviz din partea Biroului Electoral Central al Studenților. 

 

 

Capitolul  II – Desfășurarea procesului electoral 

 

 

Art. 12 (1) Alegerile sunt organizate de Biroul Electoral al Studenților, organ imparţial și  

neutru. 

(2) Biroul Electoral al Studenților este constituit la nivelul fiecărei structuri din minimum trei 

studenți.  
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(3) Reprezentanții studenților în funcție fac parte de drept din Biroul Electoral al Studenților. 

Dacă numărul acestora este mai mic de trei, organul electoral se va completa cu studenți din 

cadrul structurii respective. 

(4) În cazul în care unul dintre membrii Biroului Electoral al Studenților îşi depune 

candidatura pentru un nou mandat de reprezentant al studenților în organismele de conducere 

al SNSPA, prevăzut în prezentul regulament, atunci acesta va fi înlocuit.  

(5) Componența Biroului Electoral al Studenților va fi anunțată înainte de începerea 

procesului electoral. 

 

Art. 13 Biroul Electoral al Studenților va stabili alocarea locurilor de reprezentant al 

studenților pe specializări și cicluri de studiu. 

 

Art. 14 (1) La nivelul SNSPA se formează un Birou Electoral Central al Studenților , alcătuit 

din câte un reprezentant al Birourilor Electorale de la nivelul structurilor.  

(2) Misiunea principală a Biroului Central al Studenților este să asigure armonizarea 

procesului electoral și să medieze probleme care țin de interpretarea și aplicarea prezentului 

regulament.  

 

Art. 15 Calendarul desfășurării alegerilor pentru reprezentanții studenților este stabilită de 

Biroul Electoral Central al Studenților, cu respectarea prevederilor generale ale prezentului 

regulament și a metodologiei de alegeri adoptată de Senatul SNSPA (conform Anexei 1). 

 

Art. 16 Toți candidații au dreptul la campanie de promovare. 

 

Art. 17  Toți candidații la statutul de reprezentant al studenților au dreptul de a fi observatori 

pe durata procesului electoral.  

 

Art. 18 Buletinele de vot pe care sunt înscrise numele candidaţilor vor fi în format unic 

(aprobat de Biroul Electoral Central al Studenților) şi vor purta pe spate semnăturile 

membrilor Biroului Electoral din fiecare structură sau o ștampilă de control.  

 

Art. 19 Numărul de buletine realizate se va înscrie într-un proces verbal înainte de începerea 

procesului electoral. 

 

Art. 20 Participantul la vot se legitimează fie prin carnet/legitimație de student, fie prin 

carte/buletin de identitate. 

 

Art. 20 Se votează prin bifarea în dreptul candidatului/candidaților dorit/doriți. 

 

Art. 21 Pentru ocuparea locurilor în structurile de conducere de la nivelul consililor 

facultăţilor şi Senatului SNSPA: 

(a) pe buletinele de vot se înscriu toate candidaturile valide; 

(b) persoanele înscrise pe listele electorale votează pentru orice număr de candidaţi înscrişi pe 

buletinul de vot (de la zero la numărul maxim de candidaţi înscrişi); 

(c) se declară aleşi, în limita locurilor disponibile şi în ordine descrescătoare, candidaţii care 

au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj, se organizează 

un nou tur de scrutin, după un calendar stabilit conform prezentei metodologii. În acest caz, 

buletinul de vot va conţine candidaţii aflaţi în situaţia de balotaj. 

 

Art. 22 La finalul procesului de votare, deschiderea urnelor şi numărarea buletinelor se va 

face în prezenţa membrilor Biroului Electoral al Studenților, a martorilor și a candidaţilor 

(dacă doresc să participe). Rezultatele se vor înscrie într-un proces verbal. 
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Art. 23 (1) Pe parcursul procesului de vot poate participa și un delegat din partea Biroului 

Electoral al SNSPA, în calitate de observator. Observatorul nu poate fi implicat în procesul de 

vot. 

(2) Prezența observatorului va fi menționată în procesul verbal. 

 

Art. 24 Se interzice folosirea altor metode de vot decât cele reglementate de prezentul 

regulament.  

 

Art. 25 Buletinele de vot și procesele verbale vor fi păstrate pe toată durata mandatului de  

Biroul Electoral Central al Studenților. 

 

Art. 26 Eventualele contestaţii privind lucrările/deciziile Biroului Electoral al Studenților pot 

fi depuse în 24 de ore de la data şedinţei Biroului. Contestaţiile sunt analizate de către Biroul 

Electoral Central al Studenților. Decizia acestuia din urmă cu privire la contestaţia depusă este 

comunicată persoanei/persoanelor care a/au semnat contestaţia în termen de 24 de ore. 

 

Art. 27 Biroul Electoral al Studenților, după verificarea respectării procedurii de alegeri, 

întocmeşte şi înaintează Senatului SNSPA un raport sinteză privind alegerea reprezentanților 

studenților la nivelul consiliilor facultăţilor şi al noului Senat SNSPA, în vederea validării 

rezultatului alegerilor. 

 

 

Capitolul III - Dispoziții finale și tranzitorii 

 

 

Art. 28 La data intrării în vigoare a prezentului regulament toate reglementările privind 

reprezentarea studenților, cu excepția prevederilor Legii Educației Naționale, Cartei SNSPA 

sau altor prevederi legale, sunt lipsite de valoare juridică. 

 

Art. 29 (1) Prezentul regulament poate fi modificat doar la propunerea unei treimi din 

membrii Consiliul Studenţilor sau pe bază de peiție scrisă a minimum 50 de studenți, din cel 

puțin două din structurile SNSPA.  

(2) Consiliul Studenților este singurul organism împuternicit să colecteze propunerile de 

modificare a Regulamentului de alegeri și să propună pe baza acestora un nou regulament.  

 

Art. 30 (1) Regulamentul de alegere a reprezentanților în structurile de conducere ale SNSPA 

intră în vigoare prin una din următoarele modalități: după aprobarea sa prin referendum sau 

după aprobare în unanimitate de către Consiliul Studenților. 

(2) În cazul în care se alege varianta referendumului nu există un număr minim de electori 

care trebuie să participe la vot. 

(3) Regulamentul se consideră aprobat prin referendum dacă jumătate plus unu din numărul 

electorilor prezenți au votat în favoarea lui. 

 

Art. 31 La începutul fiecărui an universitar și ori de câte ori intervin modificări în conținutul 

Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Şcolii 

Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Consiliul Studenților este obligat să informeze 

Senatului SNSPA de acest lucru. 

 

Art. 32 (1) Prezentul regulament va intra în vigoare în 10 zile calendaristice de la aprobare.  

(2) Studenții reprezentanți au obligația să ducă la îndeplinire aplicarea lui.  
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Anexa 1  
 

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcţiilor de conducere din 

cadrul SNSPA 
 

 

12 decembrie 2011  – 

11 ianuarie 2012 

Campanie de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiei 

de reprezentant al studenților în SNSPA. 

12 - 18 ianuarie 2012 

 

Depunerea candidaturilor pentru funcția de reprezentant al 

studenților în: 

- consiliul facultății  

- senatul SNSPA  

19 - 24 ianuarie 2012 VOT pentru repzentanții studenților în Consilii/ Senat 

Data alegerilor va fi stabilită de fiecare Birou Electoral Studențesc 

și anunțată comunității studențești. 

 

 

Aprobat de reprezentanții studenților în structurile de conducere ale Școlii Naționale de 

Studii Politice și Administrative 

 

 

Caradaică Mihai  

 

Marincea Adina 

 

  

  

Chiriac Alexis Toma 

 

Nicolescu Andreea 

 

  

  

Dinu Teodora Ioana 

 

Pîrvan Mirela 

 

  

  

Gheață Elena 

 

Prioteasa Sarah 

 

  

  

Ghigiu Alexandru Mihai 

 

Sanda Ana-Maria 

 

  

  

Ioana Alexandru  

 

 

Vlăducu Andrei 

 

  

Magdalena Râșnoveanu 
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