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PROCEDURĂ SIMPLĂ 
privind desfăşurarea alegerilor parțiale pentru  reprezentanții studenților  

în Consiliile facultăților și Senat 
 
I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta procedură este întocmită în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările ulterioare,  Ordinul MENCS 3751 din 29.04.2015 privind metodologia-cadru 
de stabilire a functiilor şi structurilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de 
învăţământ superior, Carta universitară, Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului, 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere în USAMV 
Iași -2016, Procedura privind desfăşurarea alegerilor din 2016  și Codul drepturilor și  obligațiilor 
studentului.  

A. ORGANIZAREA ALEGERII REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR PENTRU 
CONSILIILE FACULTĂŢILOR  

Art. 2. Organizarea şi monitorizarea alegerilor pentru Consiliile facultăţilor sunt de competenţa 
Consiliilor de Facultate, Biroului Electoral al Universităţii (BEU) şi  Comisiei Electorale a Studenţilor 
(CES), conform calendarului aprobat de Senat (Anexa 1).  
Art. 3. Numărul de locuri în Consiliul facultăţii se stabileşte luând în considerare nivelul minim de 
reprezentare de 25%, pe specializări şi cicluri de studii (după caz) (Anexa 2).  
Art. 4. Candidaturile studenţilor pentru Consiliul facultăţii se depun la Decanatul facultăţii, în perioada 

prevăzută de calendarul alegerilor (CV europass, cu detalii privind realizările din activitatea de student 

şi motivarea candidaturii (scrisoare de intenție)).  

Art. 5. La finalul termenului de depunere a candidaturilor studenţilor, Comisia Electorală a Studenţilor 
sub coordonarea BEU verifică condiţiile de eligibilitate, existenţa eventualelor contestaţii şi întocmeşte 
listele candidaţilor pe specializări şi cicluri de studii (după caz). 
Art. 7.  Candidaturile pentru Consiliul facultăţii se înscriu pe buletinul de vot în ordinea depunerii 
dosarelor de candidatură.  
Art. 8. Desfășurarea procesului de votare este de competenţa Comisia Electorală a Studenţilor sub 
coordonarea BEU și a CES și este organizat pe circumscripții, câte una pe facultate.  
Art. 9. În cazul vacantării unui loc în Consiliul facultăţii, acesta este ocupat de un alt reprezentant al 
studenților, prin noi alegeri, în termen de maximum 3 luni de zile, la solicitarea Decanului facultății 
sau a organizațiilor studențești. 

B. ORGANIZAREA ALEGERII REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR PENTRU 
SENATUL UNIVERSITĂŢII  

Art. 10. Organizarea şi monitorizarea alegerii reprezentanților studenților pentru Senatul universităţii 
este de competenţa Comisia Electorală a Studenţilor (CES), Biroului Electoral al Universităţii (BEU) 
şi Consiliul de adminitraţie  (CA), conform calendarului aprobat de Senat.  
Art. 11. Gradul de reprezentare a studenţilor este de minimum 25% din numărul total de membri ai 
Senatului.  
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Art. 12. (1) Candidaturile studenţilor pentru Senatul universității se depun la Decanatul facultăţii, în 
perioada prevăzută de calendarul alegerilor (CV europass, cu detalii privind realizările din activitatea 
de student şi motivarea candidaturii (scrisoare de intenție)).  
                 (2) Comisia Electorală a Studenţilor, sub coordonarea BEU verifică condiţiile de 
eligibilitate, şi întocmeşte listele candidaţilor pe facultăți, specializări şi cicluri de studii (după caz). 
Art. 13. Comisia Electorală a Studenţilor Universităţii organizează procedura de votare într-o singură 
locaţie, pe 4 circumscripţii, conform calendarului şi procedurii pentru alegeri parțiale. 
Art. 14. În cazul vacantării unui loc în Senat, acesta este ocupat de un alt reprezentant al studenților, 
prin noi alegeri, în termen de maximum 3 luni de zile, la solicitarea Președintelui Senatului sau a 
organizațiilor studențești. 
 

II. DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 
 
Art. 15. (1). Desfășurarea procesului de votare este de competenţa Comisia Electorală a Studenţilor 
sub coordonarea BEU și este organizat pe circumscripții, câte una pe facultate.  
 (2). Anunţul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senat se 

face de către Consiliul de administraţie, Biroului Electoral al Universităţii (BEU) şi Comisia Electorală 

a Studenţilor (CES), cu minimum 5 zile înaintea datei programate prin calendarul alegerilor. 

 (3). Locul de desfăşurare a procesului de votare este Aula Magna “Haralamb Vasiliu”, din 
corpul central al universităţii, Aleea M. Sadoveanu, nr. 3 din Iaşi.  
 (4). Intervalul orar în care se desfăşoară procedura de votare este 9.00 – 17.00. Studenţii care se 
află în secţia de votare la orele 17.00 au dreptul să voteze.  
 Art. 16. (1) Se declară aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi “pentru” 
din cele valabil exprimate, în limita numărului de membri stabilit de Senatul universităţii. 

 (2) contestaţiile se prezintă preşedintelui CES, cu excepţia celor care vizează direct activitatea 
acestuia, caz în care se vor depune la BEU. 

(3) Dosarul alegerilor pentru Consiliile facultăţilor şi Senatul universităţii, trebuie să cuprindă:  
- anunțul pentru desfășurarea alegerilor,  
- listele candidaţilor studenţi pentru membri în Consiliile de facultate,  
- listele candidaţilor studenţi propuşi pentru membri în Senatul universităţii,  
- lista electorilor cu semnătura celor prezenţi la şedinţă,  
- procesele verbale de desfăşurare a alegerilor pentru Consiliile facultăţilor şi Senat,  
- eventualele contestaţii privitoare la operaţiunile electorale ale Comisiei electorale,                - 
- buletinele de vot valabile, nule, albe şi cele contestate,  
- formularele speciale care au fost folosite la calculul rezultatelor,  
- listele electorale utilizate în cadrul procesului de votare.  
Din procesele-verbale ale şedinţei de alegeri (Anexele 4) trebuie să rezulte: numele şi 

prenumele studenţilor membri în Consiliile facultăţilor, respectiv ai Senatului, cu rezultatele votului şi 
menţiunea că au fost respectate procedurile legale de alegeri. Procesele-verbale vor fi semnate de toţi 
membrii Comisiei Electorale a Studenţilor și de președintele BEU, în câte două exemplare originale. 

 
Prezenta procedură a fost aprobată în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din 12 decembrie 2018. 
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Anexa 1 

 
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ  
”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI 
ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR 
 ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR / SENAT 

 
 
 
 

CALENDARUL ALEGERILOR PARȚIALE 2019 
 
 

Nr.crt. Activităţi Data/perioada 

1 
Declanșarea procesului de alegeri parțiale a studenților in Consiliile 
facultăților și Senat  

4.02.2019 

2 

Depunerea candidaturilor și afișarea acestora pe site-ul USAMV pentru 
reprezentarea studenților în Consiliile facultăţilor şi Senat, în concordanţă cu 
norma de reprezentare (la nivel de facultate, specializare şi ciclu de studii) – 
alegeri parțiale.  

11-18.02.2019 

3 
Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senat, 
conform normei de reprezentare / Aula Magna ”Haralamb Vasiliu” 

22.02.2019 

4 
Şedinţă Consilii de facultăţi pentru avizarea rezultatelor alegerilor parțiale 
pentru Consiliile facultăţilor și  reprezentanții în Senat  

25.02.2019 

5 
Şedinţă Consiliu de Administrație  pentru avizarea rezultatelor alegerilor 
parțiale pentru Consiliile facultăţilor și  reprezentanții în Senat 

26.02.2019 

6 
Şedinţă Senat pentru validarea alegerii rezultatelor alegerilor parțiale pentru 
Consiliile facultăţilor și  reprezentanții în Senat 

27-28.02.2019 
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Anexa 2 

 
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ  
”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI 
ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR 
 ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR / SENAT 
 

STRUCTURA 
REPREZENTĂRII STUDENŢILOR ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR ȘI SENATUL 

UNIVERSITĂŢII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAȘI, LOCURI 
VACANTE 2019 

 
 

Nr.crt. Facultatea / programul de studii 
Studenți 

înmatriculați 
(01 oct. 2015) 

Reprezentare în 
Consilii facultăți  

Reprezentare în 
SENAT 

Total Vacante Total Vacante 

1 Agricultură (cu frecvență+0,25 ID) 386+46 
2 1 

2 1 

2 Montanologie 95 
3 EMIAIA 37 
4 Inginerie ec. în agric. (cu 

frecvență+0,25 ID) 
214+37 1 1 

5 Biologie 63 
2 2 6 PCM 52 

1 1 7 TPPA 276 
8 Total master  311 1 - 
9 Facultate de Agricultură 1434+83=1517 6 4 3  2 

10 Horticultură (cu frecvență+0,25 
ID) 

245+28 
2 2 

1 - 11 Peisagistică 160 
12 Ingineria mediului 145 1 1 
13 Total master 225 1 - 
14 Facultate de Horticultură 775+28=803 4 3 1 - 
15 Total master 181 1 - 1 - 
16 Zootehnie (cu frecvență+0,25 ID) 222+23 

1 1 
17 Piscicultură și acvacultură 73 
18 IMAPA 217 

1 - 1 1 
19 CEPA 254 
20 Facultate de Zootehnie 947+23=970 3 1 2  1 
21 Medicină veterinară (ro+eng) 771+5=776 4 1 1  1 
22 Doctoranzi cu frecvență  80 -  1 - 
23 Total USAMV 3927+139=4066 17 9 8 4 

 
SENAT = 29 membri : 21 cadre didactice + 8 (7+1) studenți și doctoranzi (27,6%) 
Consiliul Facultății de Agricultură = 21 membri: 15 cadre didactice + 6 studenți (28,5%) 
Consiliul Facultății de Horticultură = 13 membri: 9 cadre didactice + 4 studenți (30,7%) 
Consiliul Facultății de Zootehnie = 11 membri: 8 cadre didactice + 3 studenți (27,2%) 
Consiliul Facultății de Medicină veterinară = 15 membri (11 cadre didactice + 4 studenți (26 
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Anexa 3a 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  
Comisia Electorală a Studenților  
 

PROCES-VERBAL 
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 18.02.2019 organizate la nivelul Facultăţii 
de............, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din 
Iaşi pentru alegerea studenților în Consiliul facultăţii 

 

Numărul de locuri, conform normei de reprezentare: ......... 
Candidaţi înscrişi: ................... 
a) numărul total al persoanelor cu drept de vot rezultat din listele electorale, cu verificarea respectării 
formulei: pct. a >/= pct. B.....................; 

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la şedinţa de alegeri rezultat din lista cu semnături 
întocmită de comisia electorală: ............ 
c) numărul total al buletinelor de vot primite de la Biroul Electoral al Universităţii rezultat din 
procesul-verbal întocmit în acest sens, cu verificarea respectării formulei: 
pct. c = pct. d + pct. e + pct. f : ..........+....+........=.................; 
d) numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate obţinut din procesul-verbal întocmit de 
comisia de numărare a voturilor: .............;  
e) numărul total al voturilor nule obţinut din analiza buletinelor de vot utilizate: .............. ; 
f) numărul total al voturilor valabil exprimate obţinut din analiza buletinelor de vot utilizate, cu 
verificarea respectării formulei: pct. f = pct. b - pct. e : ...............; 
g) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, rezultat din procesul de votare: 

g1 -.................: ............; 
g2 -...........................; 
g3-..............: ..........; 
g4-..................:.........; 

  

g5 -..............: ..........; 
g6 -............:.......;  
g7 -...................; 
 

 
h) candidaţi aleşi în Consiliul facultăţii:   

h1-................................................; 

h2 -................................................; 

h3-.................................................; 

  

h4 -................................................; 

h5 - ...............................................; 

h6-............................................; 

 

  Menţionăm că au fost respectate în totalitate procedurile legale de alegeri. 
      
Comisia Electorală a Studenților :                                                                   Președintele BEU 
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Anexa 3b 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  
Comisia Electorală a Studenților 
 

PROCES-VERBAL 
privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 01.02.2016 organizate la nivelul Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi pentru alegerea 
studenților Facultăţii ………………în Senatul Universităţii. 
 
Numărul de locuri, conform normei de reprezentare: .............. 
Candidaţi înscrişi:............................................ 
a) numărul total al persoanelor cu drept de vot rezultat din listele electorale, cu verificarea respectării 
formulei: pct. a >/= pct. b :..................; 

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la şedinţa de alegeri rezultat din lista cu semnături 
întocmită de comisia electorală: ..........; 
c) numărul total al buletinelor de vot primite de la Biroul Electoral al Universităţii rezultat din 
procesul-verbal întocmit în acest sens, cu verificarea respectării formulei: 
pct. c = pct. d + pct. e + pct. f : ........+.........+..........=.............; 

d) numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate obţinut din procesul-verbal întocmit de 
comisia de numărare a voturilor: .........; 
e) numărul total al voturilor nule obţinut din analiza buletinelor de vot utilizate: ............; 
f) numărul total al voturilor valabil exprimate obţinut din analiza buletinelor de vot utilizate, cu 
verificarea respectării formulei: pct. f = pct. b - pct. e : .......-.........=............; 

g) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, rezultat din procesul de votare: 
  

 g1 –................: ............;  

 g2 -.................: ...........; 

 g3 –...................: ...........; 

 g4 –...............: .........;  
 

h) candidaţi aleşi în Senatul Universităţii:   

 h1 – ................................................;  

 h2 – ................................................ ; 

 h3 – ................................................ ;  
 Menţionăm că au fost respectate în totalitate procedurile legale de alegeri. 
 

Comisia Electorală a Studenților :                                                         Președintele BEU 
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Anexa 3c 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAŞI 
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 

încheiat astăzi 22.02.2019 

Biroul Electoral al Universităţii predă Comisei Electorale a Studenților următoarele materiale: 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Liste 
electorale/pag./ 

nr.electori 

Buletine de vot Stampile cu 
inscriptia 

“VOTAT” 

Semnatura de 
primire Consiliu 

facult. 
Senat 

1 Agricultura      

2 Horticultura      

3 Zootehnie      

4 Medicina Veterinara      
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Anexa 3d 

 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterianră din Iași  
Comisia Electorală a Studenților 
 

 
 

REZULTATELE 
ALEGERILOR DIN 22.02.2019 PENTRU  STABILIREA STUDENȚILOR 

 ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR 
 
 
  

Facultatea Programul de studii Nr. de 
locuri 

vacante 

Nume și prenume  Specializarea și 
anul de studii 

Nr. 
voturi 
pentru 

 
 

Agricultură 

Agricultură, 
Montanologie, 
EMIAIA 

 
1 

   

Inginerie ec. în agric.  1    

Biologie, PCM, TPPA 2    

Mastere  -    
Horticultură Horticultură 2    

Peisagistică 
Ingineria mediului 1    
Mastere  -    

Zootehnie Zootehnie  
Piscicultură și 
acvacultură 

1    

IMAPA, CEPA -    
Mastere  -    

Medicină 
veterinară  

Medicină veterinară   
1 

   

 

 

 

 

PREŞEDINTELE C.E.S 
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Anexa 3d 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterianră din Iași  
Comisia Electorală a Studenților 
 

 
 
 

REZULTATELE 
ALEGERILOR DIN 22.02.2019 PENTRU STABILIREA STUDENȚILOR  

ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII  
 
 

Facultatea/ 
IOSUD 

Programul de studii Nr. de 
locuri 
repart. 

Numele și prenumele 
cndidatului 

Special. și 
anul de studii 

Voturi 
pentru 

 
 

Agricultură 

Agricultură, Montanologie 
EMIAIA, Ing. ec. în agric.,  
Biologie 

 
1 

   

PCM, TPPA, Mastere  1    

Horticultură Horticultură, Peisagistică 
Ing. Mediului, Mastere  

-    

Zootehnie Zootehnie, Piscicultură și 
acvacultură, Mastere  

- 
   

CEPA, IMAPA 1    

Medicină 
veterinară  

Medicină veterinară   
1 

   

IOSUD Doctoranzi cu frecvență -    

 

 

 

 

 PREŞEDINTELE C.E.S 
 


