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REGULAMENT PENTRU ALEGEREA PREŞEDINŢILOR DE CĂMIN  
DIN UNIVERSITATEA TEHNICA”GHEORGHE ASACHI” DIN IASI 

 

I. Scop 
Stabilirea regulaenului privind alegerea președinților de cămin din cadrul Campusului 
studențesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi. 
 

II. Domeniu de aplicare 
Regulamentul se aplică în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru 
alegerea președinților de cămin și constituirea ulterioară a comitetelor de cămin  în 
căminele Campusului studențesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi. 
 

III. Documente de referinţă 
3.1. Carta Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2016. 
3.2. Procedura privind repartiţia şi cazarea studenţilor în căminele Universităţii 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cod TUIASI.PO.PRS.01. 
3.3. Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi”, noiembrie 2012. 
 

IV. Declanșarea procesului de alegeri a președintelui de cămin 

 Art. 1. Perioada de desfăşurare a alegerilor va fi în  prima jumătate a lunii mai, o dată la  
doi ani  universitari, cu stabilirea calendarului alegerilor de către Comisia Socială a 
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

 Art. 2. Un student, are dreptul la cel mult 2 mandate în funcția de Președinte de cămin. 

 Art. 3. Alegerile de declanșează de către un comitet de initiativă alcătuit din studenții 
cazați în căminul la care urmează să aibă loc alegerile, cu avizul facultății de la care 
provin studenții constituiți în această entitate, în condițiile prezentului regulament. 

       Art. 4. Situaţii excepţionale conduc la declanşarea alegerilor înainte de termenul stabilit            
în prezentul regulament (Art. 1). Aceste situaţii excepţionale pot fi: 

a) Demisia Preşedintelui în funcţie înainte de încheierea mandatului sub formă scrisă; 
b) Pierderea calității de student al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a 

Președintelui în funcție, la începutul anului universitar. Această situație se comunică 
printr-o cerere a comitetului de iniţiativă, spre a primi avizul de declanșare a 
alegerilor, către Conducerea facultăţii majoritare (cu un procent de locuri de cazare 
repartizate în cămin de minim 50%+1 din totalul locurilor repartizate facultăților) sau 
către  Conducerile facultăţilor cu un procent de locuri de cazare de cel putin 25%  din 
totalul de locuri repartizate facultăților în cămin (în cazul în care nu există majoritate 
simplă). 

c) Pierderea statutului de Președinte de cămin a preşedintelui în exercițiu prin 
organizarea unui referendum de către comitetul de iniţiativă.  Comitetul de iniţiativă 
are obligaţia de a strânge semnături în vederea organizării referendumului de la cel 
putin 1/3 din studenţii cazati în cămin, referendumul fiind valid numai  prin prezența 
la vot a majorității simple a studenților cazați în cămin (minim 50%+1 din numărul 
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total). Demiterea din funcţie a Președintelui comitetului de cămin se face prin votul 
majorităţii simple, (50%+1), a studenţilor participanți la referendum în condiții de 
cvorum. Pentru organizarea referendumului vor fi necesare motive obiective (abateri 
disciplinare care contravin statutului, neîndeplinirea probată a sarcinilor care îi revin 
Preşedintelui comitetului de cămin). Intenţia de a organiza referendum va trebui 
comunicată de către comitetul de initiativă, printr-o cerere care să cuprindă motivele 
obiective cuprinse în acest regulament și care să susțină intenția și semnăturile a 
minim 1/3 din studenții cazați în cămin și să aibă avizul Conducerii facultăţii 
majoritare (cu un procent de locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 
din totalul de locuri repartizate facultăților) sau a Conducerilor facultăţilor cu un 
procent de locuri de cazare repartizate în cămin de cel putin 25% din numărul total de 
locuri repartizate facultăților în căminul în cauză (în cazul în care nu există majoritate 
simplă); 

d) Pierderea statutului de Preşedinte de cămin în urma transferului la alt cămin; 
e) Revocarea din funcţie a Preşedintelui Comitetului de Cămin de către Consiliul de 

Administraţie a Universităţii Tehnice “ Gheorghe Asachi” din Iaşi, la propunerea 
Comisiei Sociale a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi,  în baza unor 
acţiuni întreprinse de Preşedintele în funcţie,  care lezează imaginea Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 
 

V. Comitetul de inițiativă întrunit în vederea declanșării procesului de alegere al 
Președintelui de cămin. Definiție. Atribuții 

 Art. 5. Definim "comitet de iniţiativă” pentru prezentul regulament, un colectiv format 
din 5 - 7 studenți care provin de la o facultate cu majoritate simplă (cu un procent de 
locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 din totalul de locuri repartizate 
facultăților în căminul la care urmează să aibă loc alegerile) sau după caz de la facultățile 
cu un procent de locuri de cazare de cel puțin 25 % din totalul de locuri repartizate 
facultăților în căminul la care urmează să aibă loc alegeri și care, conform prevederilor 
din Cap. 4 se întrunește în vederea declanşării alegerilor pentru funcția de Președinte al 
Comitetului de cămin. Funcție de ponderea studenților cazați în cămin din punct de 
vedere al facultăților de la care provin, comitetul de initiativă se organizează în mai multe 
forme. 

 Art. 6. În căminele în care există o facultate cu majoritate simplă (cu un procent de locuri 
de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 din totalul locurilor repartizate 
facultăților în cămin), comitetul de iniţiativă întrunit în vederea organizării alegerilor  va 
avea, obligatoriu, în componenţa sa studenți, care nu vor candida, cu urmatorul statut, cu 
mențiunea că în completarea numerică a componenței comitetului, poate face parte orice 
student cazat în căminul în cauza: 

a) Preşedintele în exercitiu; 
b) Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

ce provin de la facultatea în cauză; 
c) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii în cauză; 
d) Reprezentanţi din partea ONG-ului care reprezintă facultatea; 
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 Art. 7. În căminele în care nu există o facultate cu majoritate simplă (cu un procent de 
locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 din totalul locurilor repartizate 
facultăților), comitetul de inițiativă întrunit în vederea organizării alegerilor va avea în 
componența sa studenți de la facultățile cu un procent de locuri de cazare de cel puțin 25 
% din totalul de locuri de cazare repartizate facultăților în cămin. Comitetul de inițiativă 
va avea, obligatoriu,  în componența sa studenți , care nu vor candida, cu urmatorul statut, 
cu mențiunea că în completarea numerică a componenței comitetului, poate face parte 
orice student cazat în căminul în cauză: 

a) Preşedintele în exercitiu; 
b) Reprezentanţii studenţilor  în Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din 

Iaşi proveniţi de la facultăţile care se încadrează în criteriile menționate în prezentul 
articol; 

c) Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor care se încadrează în criteriile 
menționate în prezentul articol; 

d) Reprezentanţi ai studenţilor din ONG-urile care care se încadrează în criteriile 
menționate în prezentul articol; 

Art. 8. Atribuțiile comitetului de initiativă sunt următoarele: 

a) Declanșează alegerile în căminul din care face parte printr-o adresă, conform 
prevederilor anterioare, ce va trebui să fie avizată de către Conducerea Facultății 
majoritare (cu un procent de locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 
din totalul locurilor repartizate facultăților) sau de către Conducerile facultăților cu 
un procent de locuri de cazare de cel putin 25%  din totalul de locuri repartizate 
facultăților în cămin (în cazul în care nu există majoritate simplă). 

b) Comitetul de inițiativă propune spre avizare, comisia de organizare și validare a 
alegerilor, comisie alcătuită din 5 - 9 membri dintre care studenți cu funcţii de 
reprezentare în universitate şi în facultate respectiv facultăţile care au studenţi cazaţi 
în căminul în care se desfăşoară alegerile pe principiul procentajelor de cazare 
amintite în prezentul regulament, reprezentant din partea  facultății cu majoritate 
simplă (cu un procent de locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 din 
totalul locurilor repartizate facultăților) sau reprezentanți din partea facultăților cu 
un procent de locuri de cazare de cel putin 25%  din totalul de locuri repartizate 
facultăților în cămin (Decan sau Prodecan responsabil cu Probleme studențești) și un 
membru din Conducerea Direcției Servicii Studențești. Comisia de alegeri va 
trebui să aibă avizul facultăților funcție de situațiile prezentate în prezentul articol. 

 VI. Comisia de organizare a alegerilor Președintelui comitetului de cămin. Atribuții 

 Art. 9. Comisia de organizare și validare a alegerilor, consituită conform prevederilor 
prezentului regulament are următoarele atribuții: 

a) Afișează la loc vizibil (la avizierul căminului și la avizierul/avizierele facultăților, 
site-ul facultății/a facultăților sau site-ul campusului) cu 14 zile înainte de 
desfășurarea alegerilor: calendarul alegerilor cu număr de înregistrare de la 
facultate (termene de depunere al candidaturilor, promovarea candidaturilor, data, 
locul și intervalul orar în care se desfășoară alegerile) cât și criteriile de 
candidatură dar și componența dosarului ce urmează a fi validat; 

b) Verifică și validează dosarele candidaților; 
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c) Afișează conform calendarului alegerilor, la loc vizibil (la avizierul căminului și 
la avizierul/avizierele facultăților, site-ul facultății/a facultăților sau site-ul 
campusului) lista candidaților care îndeplinesc criteriile de validitate pentru a 
candida pentru postul de Președinte al comitetului de cămin; 

d) Participă la procesul de alegeri în ziua și intervalul orar stabilite; 
e) Validează rezultatul votului prin process verbal și îl supun spre validare în 

următoarea ședință a Comisiei Sociale a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iași. 
 

 VII. Desfășurarea alegerilor. Validarea rezultatelor 

Art. 10. Comisia de organizare şi validare a alegerilor  stabileşte programul procesului de 
alegeri, data, întervalul orar şi locaţia alegerilor. Pentru o bună desfasurare a procedurii 
de alegeri, trebuie respectate urmatoarele aspecte: 

a) Afișarea calendarului alegerilor cu număr de înregistrare de la facultate, criteriile 
de candidatură și componența dosarului pe care un student trebuie să le depună se 
face cu 14 zile înainte de data alegerilor, în loc vizibil și accesibil studenților (la 
avizierul căminului și la avizierul/avizierele facultăților, site-ul facultății/a 
facultăților sau site-ul campusului); 

b) De la afișarea calendarului, în termen de 7 zile, studenții își pot depune dosarul de 
candidatură, cu indicarea locului în care se depun dosarele; 

c) În maxim 24 de ore de la finalizarea depunerii candidaturilor, comisia de 
organizare și validare a alegerilor are obligația de a afișa în loc vizibil (la avizierul 
căminului și la avizierul/avizierele facultăților, site-ul facultății/a facultăților sau 
site-ul campusului) lista candidaților declarați admiși pentru a candida pentru 
funcția de Președinte de cămin; 

d) După afișarea listei candidaților, într-o perioadă de maxim 7 zile, excluzând ziua 
în care au loc alegerile, aceștia au dreptul de a-și promova candidaturile în rândul 
studenților cazați în cămin; 

e) Candidaților nu le este permis să își promoveze candidaturile în ziua în care au loc 
alegerile; 

Art. 11. Studenții care candidează pentru funcția de Președinte al comitetului de cămin, 
trebuie să îndeplinească simultan următoarele cerințe: 

a) Să fie studenți ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași; 
b) Să fie cazați în căminul în care candidează, în anul universitar în care au loc 

alegerile; 
c) Trebuie să nu fi cauzat probleme deosebite pe perioada şederii în Campusul 

studențesc “Tudor Vladimirescu” care să fie probate prin referat adus la 
cunoștința facultății de la care provine studentul și a Direcției Servicii Studențești; 

d) În cazul în care în căminul în care au loc alegerile există o facultate majoritară (cu 
un procent de locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 din totalul 
locurilor repartizate facultăților) din acel cămin, pot candida doar studenții de la 
acea facultate, în caz contrar, pot candida studenții de la facultățile cu un procent 
de locuri de cazare de cel putin 25%  din totalul de locuri repartizate facultăților în 
acel cămin. 
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 Art. 12. Dosarele studenților care doresc să candideze pentru funcția de Președinte al 
comitetului de cămin, cu respectarea art. 11,  trebuie să conțină următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere către  Conducerea Facultăţii de la care provine studentul; 
b) Curriculum vitae; 
c) Plan managerial în vederea ocupării funcției de Președinte de cămin; 
d) Scrisoare de intenție în vederea ocupării funcției de Președinte de cămin; 

Art. 13. Comisia de organizare și validare a alegerilor verifică dosarele candidaților și 
afișează lista candidaților declarați admiși pentru a candida pentru funcția de Președinte 
de cămin, conform calendarului de alegeri. 

Art. 14. În data desfășurării alegerilor, cu o oră înainte de începerea procesului de votare, 
comisia de alegeri are obligația de a sigila urna în prezența unui reprezentant al Direcției 
Servicii Studențești, de a întra în posesia listei cu studenții cu drept de vot din căminul în 
care au loc alegerile, semnate și ștampilate de Direcția Servicii Studențești și nu în 
ultimul rând de a număra și ștampila buletinele de vot cu ștampila Administrației 
Căminului. Se vor multiplica un număr de buletine cu 10% mai mare decât numărul de 
studenți cu drept de vot, cazați în cămin.  

Art. 15. Au drept de vot, toți studenții cazați în cămin la data desfășurării alegerilor. 

Art. 16. Alegerile se consideră valide din primul tur de scrutin numai dacă se prezintă la 
vot minim 50 %+1 din numărul total al studenților cu drept de vot,  cazați în cămin. În 
caz contrar, urna nu se desigilează, procedându-se la declanșarea turului al II-lea de 
scrutin, la 7 zile de la primul tur, scrutin în care cvorumul nu mai reprezintă o condiție de 
validitate. 

Art.17. Este declarat Președinte de cămin, candidatul care întrunește majoritatea simplă 
de voturi (50 % +1) din numărul total de voturi exprimate în cadrul scrutinului. În cazul 
în care niciun candidat nu îndeplinește această condiție, se va organiza turul al II-lea de 
scrutin, la 7 zile de la primul tur, scrutin în care vor participa primii 2 candidați în ordinea 
numărului de voturi obținute sau în caz de egalitate totți candidații care sunt în această 
situație. Procesul de vot va fi repetat dacă nu s-a ajuns la departajare. 

Art. 18. Comisia de organizare și validare a alegerilor va întocmi un process verbal în 
care să descrie modul de desfășurare al procesului de alegeri și în care va consemna 
rezultatul alegerilor, process verbal ce va fi validat în umătoarea comisie socială, după 
desfășurarea alegerilor. 

VIII. Situații excepționale 

 Art. 19. În cazul în care într-un cămin nu se îndeplinește nici condiția facultății 
majoritare (cu un procent de locuri de cazare repartizate în cămin de minim 50%+1 din 
totalul locurilor repartizate facultăților) și nici condiția facultăților cu un procent de locuri 
de cazare de cel putin 25%  din totalul de locuri repartizate facultăților, organizarea și 
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validarea alegerilor se face respectând prevederile prezentului regulament cu următoarele 
excepții: 

a) Comitetul de initiativă, format din 5-7 studenți, se constituie din reprezentantul 
studenților în Consiliul de Administrație al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iași, studenți reprezentanți în Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din 
Iași, reprezentanți ai organizațiilor studențești din universitate sau a reprezentanților 
studenților în consiliile facultăților, cu avizul Prorectoratului Relația cu Studenții; 

b) Comisia de organizare și validare a alegerilor este formată din 5 – 9 membri dintre 
care reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iași, studenți reprezentanți în Senatul Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iași, reprezentanți ai organizațiilor studențești din universitate 
sau a reprezentanților studenților în consiliile facultăților (cu schimbarea componenței 
cu minim 50 % față de comitetul de initiațivă și respectarea condiției de a nu locui în 
căminul la care urmează să aibă loc alegerile), reprezentant din partea Conducerii 
Direcției Servicii Studențești și Prorectorul responsabil de relația cu studenții, cu 
avizul Prorectoratului Relația cu Studenții; 

c) Poate candida pentru ocuparea funcției de Președinte de cămin orice student care 
îndeplinește criteriile stipulate în art. 11, lit. a)-c). 

 IX. Președintele de cămin 

 Art. 20. Președintele de cămin, nou ales, își formează comitetul de cămin format din 
vicepreședinte și 5 membri. 

Art. 21. Misiunea Președintelui de cămin este de a reprezenta studenţii cazaţi în cămin şi 
nevoile acestora în relaţia cu Administraţia căminului, Direcţia Servicii Studenţeşti, 
Facultatea, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Art. 22. Președintele comitetului de cămin are următoarele atribuții: 

a) Face parte din comisia de repartizare a locurilor de cazare din cadrul facultății de la 
care provine; 

b) Participă la ședințele Comisiei Sociale a Univeristății Tehnice „Gheorghe Asachi” din 
Iași; 

c) Cu ajutorul comitetului de cămin sprijină administratorul în activitatea de cazare a 
studenților în cămin; 

d) Semnează și supraveghează consumurile utilităților înregistrate în cămin; 
e) Se consultă cu administrația căminului cu privire la referatele de achiziții sau de 

amenajare a bazei materiale a căminului și își dau acordul prin semnătură; 
f) Urmăreşte modul de realizare a curăţeniei în cămin şi sesizează administraţia 

căminului în cazul în care acesta nu este corespunzător; 
g) Sesizează existența defecțiunilor de orice natură din cămin și urmărește remedierea 

acestora; 
h) Supraveghează îndeplinirea regulamentelor şi normelor în vigoare în cămin, atât de 

către studenţi, cât şi de către administraţia căminului şi sesizează eventualele abateri; 
i) Participă alături de aministrația căminului la controale în camerele studenţilor, în 

vederea verificării dacă contractul de cazare este respectat, doar în prezenţa studenţilor 
cazaţi în camerele respective; 
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j) Promovează în rândul studenţilor, regulamentele şi normele în vigoare din cămin şi se 
consultă cu administrația căminului cu privire la sancţionarea celor care se abat de la 
acestea; 

k) Se consultă, cu privire la întocmirea unui referat de evacuare a unui student din cămin, 
cu administrația căminului și cu Președintele comisiei de cazare a facultății de la care 
provine studentul în cauză, numai pe baza unor probe solide ce contravin clauzelor 
contractuale de închiriere și normelor în vigoare; 

l) Menţine relaţia dintre studenţii cazaţi în cămin şi Universitatea Tehnică “Gheorghe 
Asachi” din Iaşi printr-o continuă informare a studenţilor, cu materiale de interes 
general; 

m) Formulează propuneri privind organizarea de campanii de motivare a studenţilor în 
vederea îmbunătăţirii şi menţinerii calităţii vieţii în căminele studenţeşti; 

n) Organizează activităţi de voluntariat cu studenţii din cămin în vederea asigurării 
curăţeniei în cămin, în jurul căminului sau în Campusul studenţesc „Tudor 
Vladimirescu” dacă este cazul; 

o) Pune la dispoziţia studenţilor din cămin datele de contact cât şi un program în care 
poate fi consultat pentru diverse probleme şi solicitări; 

p) Menține o strânsă legătură cu studenții din cămin prin intermediul ședințelor de 
informare pentru a fi la curent cu problemele acestora dar și pentru a le transmite 
informații de interes general în timp util; 

Art. 23. Mandatul Președintelui de cămin este de 2 ani de la data validării alegerilor 
generale descrise în art.1, respectiv a intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru 
președinții aflați în funcție la momentul  intrării în vigoare a regulamentului. 

Art. 24. După intrarea în vigoare a prezentului regulament, alegerile anticipate, generate 
de situaţiile excepţionale amintite, vor conduce la un mandat de interimat, care se va 
încheia o data cu declanşarea alegerilor generale, conform art.1. 

X. Dispoziții finale 

Art. 25 Prezentul Regulament poate fi modificat, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea 
prevederilor legale, în aceleaşi condiţii precum cele care au stat la baza alcătuirii sale. 

Art. 26. Dispozițiile prezentului Regulament întră în imediată aplicare după aprobarea de 
către Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

Art. 27. Prezentul Regulament a fost avizat în ședința Comisiei Sociale din data de 
______________________, în ședința Consiliului de Administrație din data de 
______________________ și aprobat în ședința Senatului din data de _______________. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Prezentul regulament a fost întocmit de studenţii: 

1. Andrei Gazea – Reprezentantul studenţilor in C.A. TUIASI, Fac. CI 
2. Nicolai Floruț-Țuțuianu – Liga Studenților Electroniști, Fac. ETTI 
3. Oana Robu – Student Senator, Fac. HGIM 
4. Corina Agrigoroaiei - Preşedinte Comitet de Cămin T 16, Fac. AC 
5. Vlad Cosmin Cozma - Preşedinte Comitet de Cămin T 15, Fac. Mecanică 
6. Mădălin Răzvan Ivănuș - Preşedinte Comitet de Cămin T 3-4, Fac. TPMI 
7. Răzvan Pricope - Student Senator TUIASI, Fac. IEEIA 
8. Dumitru Bunduc - Student Senator TUIASI, Fac. S.I.M. 
9. Mihăiță Gabriel Olar – Președinte Asociația Studenților Chimiști „CHEMIS”, Fac. 

ICPM 
10. Robert Gheorghe Manole- Preşedinte Asociația Studenților ASTCM, Fac.C.M.M.I. 
11. Petru Aștefănoaiei- Preşedinte Comitet de Cămin T 1-2, Fac ICPM  
12. Vlad Lozneanu, Preşedinte Comitet de Cămin T 14, Fac. CI 

 


