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Regulament de Organizare a Alegerilor Studenţeşti 

 

Art.1 Dispoziţii generale  

1. Preşedintele Asociaţiei Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine - ASLS şi 

reprezentanţii de secţie se aleg prin votul studenţilor Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, secret şi 

liber exprimat. 

2. Vicepreşedintele ASLS propus, de comun acord, de fostul şi actualul preşedinte, va fi validat de 

Consiliul Director al ASLS in decurs de cel mult 3 luni după organizarea alegerilor studenţeşti. 

3. Organizarea alegerilor studenţeşti este de competenţa Biroului Electoral, care va fi compus din câte un 

student reprezentând fiecare ciclu academic, doi reprezentanţi ai ASLS precum si un prodecan, ultimul 

în calitate de observator. Biroul Electoral este votat in Adunarea Generala a ASLS. 

5. Dreptul de a fi ales Preşedinte sau Vicepreşedinte aparţine exclusiv membrilor activi ai ASLS. 

6. Orice student al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, care are cel mult o restanţă, poate fi ales ca 

reprezentant al secţiei din care face parte. 

7. Orice student al FLLS, membru voluntar de cel putin un an care are cel mult o restanţă, si este cel mult, 

student la Master, anul 2, poate candida la funcția de Președinte ASLS. 

8. Orice student al Facultaţii de Limbi şi Literaturi Străine are dreptul să voteze pentru funcţia de 

Preşedinte ASLS şi pentru funcţia de Reprezentant al secţiei la care este înscris. Conform structurii 

învăţământului superior în sistemul Bologna, prin „student” se înţelege orice persoană înscrisă în ciclul 

de licenţă, masterat sau doctorat. 

9. Membrii ASLS care nu sunt studenţi ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine pot vota numai pentru 

funcţia de Preşedinte ASLS. 

10. Un student poate candida pentru funcţia de reprezentant de secţie şi/sau pentru funcţia de Preşedinte 

al asociaţiei. În caz de alegere în ambele funcţii, el trebuie să opteze pentru una din ele, urmând ca 

cealaltă să fie ocupată de următorul candidat în ordinea rezultatelor alegerilor. 

11. Prezentul Regulament este în acord cu Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în 

structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat în Senatul Universităţii din Bucureşti 

în data de 19.10.2011, vine în completarea acestuia, stabilind metodologia proprie Facultăţii de Limbi 

şi Literaturi Străine şi ASLS.
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Art.2 Organizarea alegerilor 

1. In data de 2 noiembrie 2011, Biroul Electoral va afişa obligatoriu, pe site-ul ASLS, la avizierul de 

lângă sediul ASLS, la avizierul de la Secretariat şi pe grupurile de discuţie al Facultăţii şi al şefilor de 

grupă: 

 Anunţul organizării alegerilor 

 Prezentul regulament al alegerilor 

 Datele de depunere a candidaturilor, precum şi datele alegerilor 

 Condiţiile de participare la alegeri (prevazute in anexele la regulament) 

 Programul Biroului Electoral. 

2. Candidaturile se pot depune la Biroul Electoral care va funcţiona în sediul ASLS, în perioada 2 – 5 

noiembrie 2011, intre orele 14:00 si 16:00. La expirarea acestui termen, Biroul Electoral va afişa 

candidaturile înregistrate. 

3. In perioada 5 – 9 noiembrie 2011 candidaţii pentru reprezentanţii de secţie, respectiv 5 – 13 

noiembrie 2011 candidaţii pentru funcţia de preşedinte ASLS, îşi pot face cunoscută candidatura în 

rândul studenților facultăţii. În aceste perioade, candidaţii au dreptul să-şi expună ideile legate de 

funcţia pentru care candidează prin orice mijloace pe care le consideră de cuviinţă, cu respectarea 

conduitei universitare. 

4. Alegerile pentru reprezentanţii de secţie sunt valabil organizate daca prezenţa la vot este de cel puţin 

50%+1 din numărul studenţilor reprezentaţi cu drept de vot. În caz contrar, la cel puţin 2 zile după 

acesta va fi organizat un nou tur de scrutin, anunţat în acelaşi timp cu primul; în acest caz deciziile se 

iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 

5. Alegerile vor avea loc după cum urmează: 

 Reprezentanţi de secţie, primul tur – 10 noiembrie 2011, intre orele 10:00 – 18:00 

 Reprezentanţi de secţie, al doilea tur – 14 noiembrie 2011, între orele 10:00 – 18:00 

 Preşedintele ASLS – 14 noiembrie 2011, între orele 10:00 – 18:00.  

 În ambele tururi vor functiona câte doua sectii de votare, in cadrul FLLS, una in sediul Facultatii din 

Pitar Mos, o a doua sectie in sediul Facultatii din Edgar Quinet.  
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Art.3 Depunerea candidaturilor 

1. Depunerea candidaturilor trebuie să se facă în termenul stabilit de prezentul regulament. 

2. Pentru funcţia de Preşedinte, candidatul trebuie să depună la Biroul Electoral o declaraţie de intenţie, 

în care să descrie pe scurt planurile pentru viitorul mandat şi viziunea sa asupra viitorului 

Asociaţiei, însoţită de o listă de susţinători semnată de minim 50 de studenţi, şi un CV privind 

activitatea sa academică şi extra-academică în cadrul ASLS.  

3. Pentru funcţia de reprezentat de secţie, candidatul trebuie să depună un CV similar celui pentru 

funcţia de Preşedinte, o recomandare scrisă din partea unui profesor al secţiei respective şi o listă 

de susţinători, înscrişi în ciclul de studiu şi la secţia pentru care candidează, conform Anexei. 

4. Biroul Electoral poate respinge o candidatură numai dacă: 

 a.  nu este însoţită de actele menţionate mai sus  

 b. dacă nu este depusă la termenul limită 

 c. dacă nu respectă condiţiile Art.10 din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în 

structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat în Senatul Universităţii din Bucureşti 

în data de 19.10.2011. 

 

Art.4 Observatori 

1. Fiecare candidat la funcţia de Preşedinte are dreptul să trimită un observator. 

2. Observatorii au dreptul să asiste la toate operaţiunile desfăşurate de Biroul Electoral, înainte, în timpul, 

precum şi după desfăşurarea alegerilor.  

 

Art.5 Desfăşurarea alegerilor 

1. În ziua alegerilor, până la începerea votării, Biroul Electoral verifică urnele şi buletinele de vot, închide 

şi sigilează urnele. 

2. Votarea pentru fiecare tur are loc într-o singura zi, la data stabilită şi afişată de Biroul Electoral. 

Procesul de votare începe la ora 10.00 şi se încheie la ora 18.00. 

3. În cazul desfăşurării simultane a alegerilor pentru reprezentanţi de secţie şi pentru Preşedintele ASLS, 

vor exista două buletine de vot: unul pentru funcţia de Preşedinte şi unul pentru funcţia de Reprezentant 

de secţie. 

4. Fiecare buletin de vot va fi semnat de un membru al comisiei electorale si stampilat. 
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5. Fiecare alegător primeşte un buletin de vot pe care votează un candidat pentru funcţia de Preşedinte şi 

un buletin de vot pe care votează un candidat pentru funcţia de reprezentant al secţiei din care face 

parte. Membrii ASLS care nu sunt studenţi ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine primesc numai 

buletinul referitor la funcţia de preşedinte ASLS. 

6 Înainte de a înmâna buletinul de vot pentru Reprezentant de secţie, membrul Biroului Electoral prezent 

la urnă îi verifică studentului alegător carnetul de note, bifează secţia şi taie de pe buletinul de vot 

celelalte secţii. 

7. Toţi alegătorii vor fi trecuţi într-un tabel modificat în timp real de membrii Biroului Electoral prezenţi 

la cele două secţii de votare. 

8. Membrii ASLS nu pot fi implicaţi în activităţile de campanie electorală, cu excepţia candidaţilor. 

 

Art. 6 Afişarea rezultatelor alegerilor 

1. Rezultatele alegerilor se afişează in maxim 12 de ore de la numărarea voturilor. 

2. Eventualele contestaţii vor fi depuse Biroului Electoral în cel mult 24 de ore după afişarea rezultatelor. 

Contestaţiile vor fi discutate de Biroul Electoral în şedinţă publică. 

3. Rezultatele alegerilor reprezentanţilor de secţie intră în vigoare în 48 de ore după afişarea lor, iar 

Preşedintele ASLS nou ales va fi învestit în funcţie la expirarea mandatului actualului Preşedinte, 9 

decembrie, urmând ca în perioada dintre 16 noiembrie şi 9 decembrie să se desfăşoare transferul de 

putere. 

 

Art. 7 Reprezentanţi în Senatul Universităţii Bucureşti 

Reprezentanţii studenţilor Facultăţii în Senatul Universităţii Bucureşti sunt aleşi conform cu 

Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii 

din Bucureşti, aprobat în Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 19.10.2011.
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ANEXĂ la Regulamentul de Alegeri 

 

 

Împărţirea celor 10 locuri atribuite ASLS în Consiliul Profesoral se va face în felul următor: 

 

I. Licenţă 
 
1,2,3.  Filologie 
 
4.  Studii culturale (Studii Americane şi Studii iudaice)  
 
5.  Traducători  
 
6.  LMA 
 
II. Master 
  
7,8. (doi reprezentanţi de la două masterate diferite, primii doi în funcţie de numărul voturilor) 
 
III. Doctorat 
 
9. Doctorand de la orice specializare 
 
IV. 10. Preşedintele ASLS nou ales  
 

 

Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 30 pentru 

ciclul de licenţă, 20 pentru masteranzi, 10 pentru doctoranzi. 

 


