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UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TARGOVISTE 

 

REGULAMENT PENTRU ALEGEREA STUDENȚILOR DOCTORANZI 

REPREZENTANȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE IOSUD 

DIN CADUL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE 
Alegeri CSUD iulie 2021 

 

Aprobat în ședința Consiliului Director al Ligii Studenților din Universitatea 

Valahia prin Hotararea nr.4/09.07.2021  

 

 

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

acestora în cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universității și ale instituțiilor 

statului din acest sector, decurg din Principiile Declarației de la Lisabona, fiind 

în concordanță cu Principiile Procesului Bologna, legile Statului Român și Carta 

Universitară.  

 

Art.2 Studenții, prin reprezentanții lor, trebuie să fie parteneri decizionali în 

cadrul tuturor structurilor din segmentul educațional și nu clienți ai serviciilor 

educaționale. Au dreptul de a decide asupra tuturor aspectelor din mediul 

educațional.  

 

Art.3 Prezentul regulament se aplică tuturor studenților doctoranzi care studiază 

în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat Valahia, 

aleși în mod democratic pentru a susține în mod egal interesele tuturor 

doctoranzilor din cadrul structurii.  

 

Art.4 În Universitatea „Valahia” din Târgoviște, studenții sunt reprezentați la 

nivel de Consiliu Facultații, Consiliu Structurii departamentale, Senat Universitar 

și Consiliu de Administrație. De asemenea, studenții sunt reprezentați în toate 

comisiile sau mecanismele cu rol decizional sau consultativ la nivelul 

universității, al facultăților sau structurilor departamentale.  

 

Art.5 Studenții sunt reprezentanți în structurile de conducere ale Universității 

„Valahia” din Târgoviște conform anexei 5 la Metodologia referitoare la procesul 

de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul 

Universității „Valahia” din Târgoviște, ce se regăsește pe site-ul Valahia 

(http://www.valahia.ro ). 

 

http://www.valahia.ro/


Art.6 Alegerile parțiale pentru stundenții reprezentanți în structurile de 

conducere sunt organizate de către organizațiile studențești legal constituite și 

recunoscute la nivelul Universității „Valahia” din Târgoviște în vederea ocupării 

locurilor vacante la solicitarea Biroului Electoral Universitar (BEU) și a 

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat „Valahia” (CSUD – IOSUD-

UVT). Procesul de alegeri parțiale se desfășoară în perioada 15 – 23 iulie 2021. 

 

Art.7 Durata mandatului unui student doctorand reprezentant este de 4 ani, acesta 

având dreptul de a fi reales conform legii. În cazul pierderii calității de student 

doctorand (finalizare, întrerupere a studiilor, exmatriculare etc.) sau dizolvării 

componenței structurii în care a fost ales, mandatul se încheie la acea dată.  

 

Art.8 (1) Dreptul de a alege studenții reprezentanți aparține tuturor studenților 

dosctoranzi înmatriculați la data de 1 octombrie 2020 și care urmează cursurile 

unei structurii departamentale din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște 

(doctorat) și nu poate fi limitat din motiv de vârstă, medie, an de studiu, domeniu, 

regim de taxare, experiența precedentă, sau oricare alt criteriu; 

(2) Nu au dreptul de a candida studenții doctoranzi care au fost exmatriculați în 

anul anterior; 

(3) Candidații nu pot fi preselectați sub nicio formă, toți candidații care își 

exprimă intenția de a candida având dreptul de a fi aleși; 

(4) Studenții doctoranzi care votează se legitimează pe baza cărții de identitate 

sau a pașaportului, după verificarea înscrierii lor pe lista studenților înmatriculați 

în anul universitar 2020-2021.  

 

Art.9 Structurile departamentale sunt obligate să facă publice toate datele 

privitoare la desfășurarea alegerilor pentru studenții doctoranzi reprezentanți în 

Consiliul Structurii departamentale. 

 

Art.10 Studenții sunt reprezentați în proporție de minim 25% din totalul 

membrilor Consiliului Structurii departamentale. 

 

Art.11 (1) Pentru organizarea alegerilor se constituie o Comisie Electorală pentru 

Studenți compusă din 3 studenți, membri ai organizațiilor studențești legal 

constituite și recunoscute la nivelul universității; 

(2) Pentru soluționarea eventualelor contestații se constituie Comisia de 

Contestații pentru Studenți formată din 3 stuenți, membri ai organizațiilor 

studențești legal constituite și recunoscute la nivelul universității; 

(3) Candidații nu pot face parte din Comisia Electorală pentru Studenți și Comisia 

de Contestații pentru Studenți.  

 



Art.12 (1) Comisia Electorală pentru Studenți funcționează în perioada 15 – 23 

iulie 2021 și are sediul în Campusul Universității Valahia din Târgoviște, str. 

Aleea Sinaia , nr. 13, Târgoviște. 

(2) Toate documentele întocmite de Comisia Electorală pentru Studenți se vor 

depune la registratura universității în termen de 24 de ore de la finalizarea 

alegerilor, cu mentiunea Pentru Senat.  

 

Art.13 (1) Comisia de Contestații pentru Studenți funcționează în perioada 15 – 

23 iulie 2021 și are sediul în Campusul Universității Valahia din Târgoviște, str. 

Aleea Sinaia , nr. 13, Târgoviște. 

(2) Toate documentele întocmite de Comisia de Contestații pentru Studenți se vor 

depune la registratura universității în termen de 24 de ore de la soluționare, dar 

nu mai târziu de 48 de ore de la depunerea contestației, cu mențiunea Pentru 

Senat.  

 

Art.14 Consiliul Director al LSUV face propuneri de membri ai Comisiei 

electorale și Comisiei de contestații și aprobă componența acestora.  

 

Art.15 Atribuțiile Comisiei Electorale pentru Studenți: 

- alcătuiește împreună cu Secretarul Șef al universității lista studenților cu drept 

de vot; 

- primește, înregistrează și validează candidaturile studenților pentru Consiliul 

Structurii departamentale; 

- transmite lista candidaților validați către secretariatul structurilor 

departamentale, afișează lista la sediul Comisiei Electorale pentru Studenți și 

electronic la rubrica studențească a paginii web http://www.valahia.ro; 

- întocmește procesul verbal privind rezultatul alegerilor pentru Consiliul 

Structurii departamentale. 

 

Art.16 Studenții doctoranzi care doresc să candideze își anunță intenția de a 

candida prin depunerea unei scrisori de intenție la Comisia Electorală pentru 

Studenți, conform Anexe1 la prezentul regulament.  

 

Art.17 (1) Votul este direct și secret și se desfășoară conform Anexei 1 la 

prezentul regulament: 

- în data de 20.07.2021 în intervalul orar 10:00 - 17:00, pentru Consiliul 

Structurii departamentale. 

(2) Candidaturile studenților pentru obținerea unui mandat în Consiliul Structurii 

departamentale sunt uninominale pe liste; 

(3) În situația în care Comisia Electorală pentru Studenți validează mai multe 

candidaturi pentru locurile alocate structurii departamentale de la nivelul 

universității, Consiliul Structurii departamentale, înscrierea candidaților pe 

buletinul de vot se face în ordinea înregistrării candidaturilor; 

http://www.valahia.ro/


(4) Modalitatea de vot constă în aplicarea ștampilei VOTAT în pătratul din 

dreptul numelui candidatului; 

(5) Votul se consideră valid dacă se aplică ștampila VOTAT în interiorul fiecarei 

liste pentru cel puțin un candidat și cel mult numărul maxim de mandate alocat 

fiecarei structuri; 

(6) Buletinele de vot sunt nule dacă: 

- nu este aplicată ștampila VOTAT pentru niciun candidat din interiorul fiecărei 

liste; 

- este aplicată ștampila VOTAT pentru mai mulți candidați decât numărul de 

mamdate alocat fiecărei structuri; 

- ștampila VOTAT este aplicată în afara pătratelor aferente numelor candidaților; 

- pe buletinul de vot sunt înscrieri realizate de votant.  

(7) În situația în care nu participă la vot 50% + 1 din totalul alegătorilor, se 

organizează un al doilea tur de scrutin în data de 22.07.2021. Rezultatele celui 

de-al doilea tur sunt validate indiferent de numărul de alegători prezenți la vot; 

(8) În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin nu se admite depunerea de 

noi candidaturi; 

(9) În situația în care Comisia Electorală pentru Studenți validează mai multe 

candidaturi pentru locurile allocate structurilor departamentale de la nivelul 

universității, Consiliul Structurii departamentale, ierarhizarea candidaților în 

urma desfășurării alegerilor se face descrescator pentru fiecare structură în funcție 

de numărul voturilor valabil exprimate și a normei de reprezentare, indiferent de 

numărul de voturi obținute.  

 

Art.18 Candidații pot depune contestații în ziua afișării rezultatelor, la Comisia 

de Contestații pentru Studenți.  

 

Art.19 Devin membri în Consiliul Structurii departamentale, candidații care 

primesc cele mai multe voturi, în ordine descrescatoare, până la ocuparea 

numarului de locuri rezervate studenților în structurile pentru care s-au desfășurat 

alegeri.  

 

Art.20 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă oricare altă 

reglementare privind reprezentarea studenților doctoranzi în contextul procesului 

de alegeri pentru Structura Departamentală IOSUD - CSUD , cu excepția 

prevederilor Cartei Universitare în acest sens.  

 

Art.21 Prezentul regulament a fost adoptat de către Consiliul Director al Ligii 

Studenților din Universitatea Valahia, prin hotărârea nr.2 / 30.03.2021. 

 

 


